








 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Н А К А З  

 

від 13 травня 2022 року                                № __473-д___ 

 

м. Івано-Франківськ 
 

 

 

Про викладення наказів  

№191-д від 22 лютого 2022р., 

№192-д від 22 лютого 2022р., 

№194-д від 22 лютого 2022р., 

№195-д від 22 лютого 2022р. 

в новій редакції 
 

   На виконання Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

2022 році затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 27 

квітня 2022 року № 392 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і 

науки України від 02 травня 2022 року № 400) зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 03 травня 2022 року № 487/37823; Порядку прийому на 

навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році (із змінами і 

доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 02 

травня 2022 року N 400) зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 

травня 2022 р. за N 486/37822; рішення приймальної комісії Фахового 

медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного 

університету від 10 травня 2022 року, протокол №4; рішення приймальної 

комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 13 

травня 2022 року, протокол №15 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити комісію для проведення індивідуальної усної співбесіди у 

громадян України, які мають право на це відповідно до розділу VIII Порядку 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України 27 квітня 2022 року № 392 (зі 

змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 

2022 року № 400) зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 травня 

2022 року № 487/37823, у наступному скдаді: 

 



З української мови:  
Павлюк Марія Петрівна - учитель української мови і літератури ліцею №18 
Івано-Франківської міської ради, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 
учитель-методист (голова); 
Мельничук Оксана Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
мовознавства (дисципліна викладання – українська мова); 
Баб’як Ольга Іванівна – викладач української мови кафедри мовознавства. 
 
З математики: 
Мойсеєнко Микола Іванович – доктор біологічних наук, завідувач кафедри 
медичної інформатики, медичної і біологічної фізики (голова); 
Грушевський Богдан Васильович – учитель математики і фізики ліцею ім. 
Миколи Сабата Івано-Франківської міської ради, спеціаліст вищої 
кваліфікаційної категорії, заступник директора з навчально-виховної роботи; 
Шулепа Світлана Георгіївна – вчитель математики і фізики Фахового 
медичного коледжу Івано-франківського національного медичного 
університету. 
 
З історії України: 
Любчик Ігор Дмитрович – доктор історичних наук, доцент кафедри 
українознавства і філософії (голова); 
Гурик Тетяна Дмитрівна – учитель історії та суспільствознавчих дисциплін 
Ліцею №18 Івано-Франківської міської ради, спеціаліст вищої категорії, 
учитель-методист. 
 

2. Затвердити предметну екзаменаційну комісію для проведення комплексного 

вступного іспиту у іноземців та осіб без громадянства, які вибрали мовою 

навчання англійську мову, у наступному складі: 

Фрич Наталія Ігорівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри медичної 

біології і медичної генетики (голова); 

Багриновський Роман Іванович – асистент кафедри медичної біології і 

медичної генетики; 

Шпільчак Любов Яремівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

мовознавства, дисципліна викладання – англійська мова; 

Дубина Наталія Михайлівна – старший викладач англійської мови кафедри 

мовознавства. 

 

3. Затвердити предметну екзаменаційну комісію для проведення комплексного 

вступного іспиту у іноземців та осіб без громадянства, які вибрали мовою 

навчання українську мову, у наступному складі: 

Фрич Наталія Ігорівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри медичної 

біології і медичної генетики (голова); 

Багриновський Роман Іванович – асистент кафедри медичної біології і 

медичної генетики; 

Мельничук Оксана Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

мовознавства (дисципліна викладання – українська мова); 

Соловій Уляна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

мовознавства, дисципліна викладання – українська мова. 



 

4. Затвердити предметну екзаменаційну комісію для проведення творчого 

конкурсу (ліплення) у Фаховому медичному коледжі Івано-Франківського 

національного медичного університету в наступному складі: 

Кінаш Ігор Омелянович – кандидат медичних наук, доцент кафедри 

стоматології післядипломної освіти (голова); 

Вербовська Роксолана Іванівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри 

стоматології післядипломної освіти; 

Дусько Юрій Степанович – завідувач зуботехнічною лабораторією центру 

стоматології університетської клініки. 

 

5. Затвердити апеляційну комісію Івано-Франківського національного 

медичного університету в наступному складі: 

Ванджура Ігор Юрійович – заступник ректора з виховної роботи, кандидат 

медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства 

(голова); 

Телюк Поліна Михайлівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

медичної біології і медичної генетики (апеляція з біології); 

Іванишин Вікторія Михайлівна – учитель біології ліцею ім. Івана Пулюя 

Івано-Франківської міської ради, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії 

(апеляція з біології);  

Сворак Світлана Олексіївна – учитель української мови Угорницького ліцею 

Івано-Франківської міської ради, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

учитель-методист (апеляція з української мови); 

Юрчак Галина Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

мовознавства (дисципліна викладання – українська мова) (апеляція з 

української мови);  

Лісовський Роман Петрович – доктор фізико-математичних наук, професор 

кафедри медичної інформатики, медичної та біологічної фізики (апеляція з 

математики); 

Курилів Оксана Віталіївна – учитель математики та фізики вищої 

кваліфікаційної категорії ліцею №18 Івано-Франківської міської ради 

(апеляція з математики); 

Гнатюк Оксана Романівна – викладач англійської мови кафедри мовознавства 

(апеляція з англійської мови); 

Залеська Леся Василівна – учитель англійської мови Угорницького ліцею  

Івано-Франківської міської ради, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії 

(апеляція з історії України); 

Гайдукевич Олена Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

українознавства і філософії ІФНМУ (апеляція з англійської мови); 

Валько Лариса Іванівна – учитель історії та суспільствознавчих дисциплін 

Ліцею №18 Івано-Франківської міської ради, спеціаліст вищої категорії, 

учитель-методист (апеляція з історії України). 

 

6. Затвердити апеляційну комісію Фахового медичного коледжу Івано-

Франківського національного медичного університету в наступному складі: 
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