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Про формування складу
Екзаменаційних комісій для 
проведення атестації випускників 
у фаховому медичному коледжі ІФНМУ 
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Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів 
України від 27.03.2022 № 376 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 
19 травня 2021 р. № 497», наказу МОЗ України від 19.03.2022 р. № 505 «Про внесення змін до 
деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України», наказу ректора ІФНМУ № 298-д від 
29.03.2022 року «Про організацію та порядок проведення атестації випускників 2021-2022 н.р.», 
Положення про організацію освітнього процесу у Івано-Франківському національному 
медичному університеті, затвердженого наказом ректора Університету № 932-д від 29.08.2019 
р., Положення про організацію освітнього процесу у фаховому медичному коледжі 
університету, затвердженого наказом ректора Університету №1266-д від 06.11,20р, Тимчасового 
положення про організацію та порядок проведення атестації здобувачів фахової передвищої 
освіти зі спеціальності 221 «Стоматологія» освітньо-професійної програми «Стоматологія 
ортопедична» у фаховому медичному коледжі Івано-Франківського національного медичного 
університету, затвердженого наказом ректора Університету №378-д від 19.04.22 р., Положення 
про організацію і проведення Атестації випускників зі спеціальності 226 «Фармація, промислова 
фармація» освітньо-професійної програми «Фармація» у фаховому медичному коледжі Івано- 
Франківського національного медичного університету, затвердженого наказом ректора 
Університету №378-д від 19.04.22 р., Тимчасового положення про організацію і проведення 
атестації здобувачів зі спеціальності 223 Медсестринство освітньо-професійної програми 
«Лікувальна справа» у фаховому медичному коледжі Івано-Франківського національного 
медичного університету, затвердженого наказом реактора Університету №378-д від 19.04.22 р., 
Тимчасового положення про організацію і проведейня атестації здобувачів зі спеціальності 223 
Медсестринство освітньо-професійної програми «Сестринська справа» у фаховому медичному 
коледжі Івано-Франківського національного медичного університету, затвердженого наказом 
ректора Університету №378-д від 19.04.22 р., з метою належної організації та проведення 
Атестації випускників за спеціальностями 223 Медсестринство (01111 «Лікувальна справа» та 
ОПП «Сестринська справа»), 221 Стоматологія (ОПП «Стоматологія ортопедична») та 226 
Фармація, промислова фармація (01111 «Фармація») в 2021 -2022 навчальному році

НАКАЗУЮ:

1. Призначити членами Екзаменаційної комісії зі спеціальності 223 Медсестринство 
(освітньо-професійна програма «Сестринська справа»):



2. Призначити екзаменаторами комплексного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 223 
Медсестринство (освітньо-професійна програма «Сестринська справа»):

Ганну ЕРСТЕНЮК
Нестора СЕРЕДЮКА

першого проректора ІФНМУ
завідувача кафедри внутрішньої медицини №2 та 
медсестринства

Олександра БУЛЬБУКА
Галину ГВОЗДЕЦЬКУ

директора фахового медичного коледжу
завідувача сестринським відділенням, спеціаліста вищої 
категорії, викладача-методиста

Наталію РУЖИЛО заступника директора з медсестринства КНП “Обласна 
клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради”

Оксану ГОТЮР доцента кафедри внутрішньої медицини №2 та 
медсестринства, спеціаліста вищої категорії,

Наталію ГАЙНАЛЬ доцента кафедри внутрішньої медицини №2 та 
медсестринства, спеціаліста вищої категорії

Надію ІВАНІВ спеціаліста вищої категорії, викладача терапевтичних 
дисциплін фахового медичного коледжу

Володимира ГУДИВКА

Богдана КРИСУ

доцента кафедри хірургії №1

к.м.н., спеціаліста вищої категорії, викладача хірургічних 
дисциплін фахового медичного коледжу

Андрія ПАВЛЯКА доцента кафедри хірургії стоматологічного факультету, 
спеціаліста вищої категорії, викладача-методиста

Наталію КОСТИШИН асистента кафедри пропедевтики педіатрії

Богдану ТКАЧ асистента кафедри пропедевтики педіатрії

Богдану ПАВЛИКІВСЬКУ доцента кафедри пропедевтики педіатрії

Ольгу МАЛИШЕВСЬКУ к.т.н, асистента кафедри гігієни та екології

Мар’яну ІВАНЦІВ викладача охорони праці та охорони праці в галузі фахового 
медичного коледжу

Анну ОВЧАР ст.викладача кафедри медицини катастроф та військової

Ігоря ЗАГАЙКЕВИЧА
медицини
викладача кафедри медицини катастроф та військової
медицини

Владлену ГАНАС викладача кафедри медицини катастроф та військової 
медицини

3. Призначити членами Екзаменаційної комісії зі спеціальності 223 Медсестринство 
(освітньо-професійна програма «Лікувальна справа»):
Ганну ЕРСТЕНЮК першого проректора ІФНМУ

Нестора СЕРЕДЮКА завідувача кафедри внутрішньої медицини №2 та 
медсестринства

Олександра БУЛЬБУКА 
Галину ГВОЗДЕЦЬКУ

директора фахового медичного коледжу 
завідувача сестринським відділенням, спеціаліста вищої 
категорії



Оксану ГОТЮР доцента кафедри внутрішньої медицини №2 та 
медсестринства, спеціаліста вищої категорії,

Віталія ГЛОВ’ЯКА завідувача фельдшерським відділенням фахового медичного 
коледжу

4. Призначити екзаменаторами комплексного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 223 
Медсестринство (освітньо-професійна програма «Лікувальна справа»):
Наталію ГАЙНАЛЬ доцента кафедри внутрішньої медицини №2 та 

медсестринства
Надію ІВАНІВ спеціаліста вищої категорії, викладача терапевтичних 

дисциплін фахового медичного коледжу
Володимира ГУДИВКА доцента кафедри хірургії №1

Богдана КРИСУ спеціаліста вищої категорії, викладача хірургічних 
дисциплін фахового медичного коледжу

Андрія ПАВЛЯКА доцента кафедри хірургії стоматологічного факультету

Івана МЕЛЬНИКА доцента кафедри хірургії 
стоматологічного факультету

Наталію КОСТИШИН асистента кафедри пропедевтики педіатрії

Богдану ТКАЧ асистента кафедри пропедевтики педіатрії

Богдану ПАВЛИКІВСЬКУ
Ольгу МАЛИШЕВСЬКУ

доцента кафедри пропедевтики педіатрії 
к.т.н, асистента кафедри гігієни та екології

Мар’яну ІВАНЦІВ викладача охорони праці та охорони праці в галузі фахового 
медичного коледжу

Ірину БАСЮГУ доцента кафедри акушерства та гінекології ім. І.Д, Ланового

Наталію ДРОГОМИРЕЦЬКУ
Анну ОВЧАР

доцента кафедри акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового 
ст.викладача кафедри медицини катастроф та військової

Ігоря ЗАГАЙКЕВИЧА
медицини
викладача кафедри медицини катастроф та військової 
медицини

Владлену ГАНАС викладача кафедри медицини катастроф та військової 
медицини

5. Призначити членами Екзаменаційної комісії зі спеціальності 221 Стоматологія 
(освітньо-професійна програма «Стоматологія ортопедична»):

Миколу РОЖКА ректора ІФНМУ

Зіновія ОЖОГАНА завідувача кафедри ортопедичної стоматології

Олександра БУЛЬБУКА директора фахового медичного коледжу

Володимира РИПАНА завідувача зуботехнічним відділенням фахового медичного 
коледжу, спеціаліста



першої категорії,,
Олега КОШКІНА доктора філософії зі спеціальності 221

Стоматологія, асистента кафедри дитячої 
стоматології

6. Призначити екзаменаторами комплексного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 221 
Стоматологія (освітньо-професійна програма «Стоматологія ортопедична»):

Олега ШУТАКА

Андрія КОВАЛЮКА

Юрія СУХОРЕБСЬКОГО

Андрія БІБЕНА

Володимира ПЕТРУНША

Ігоря ПИЛИПІВА

Степана БОДНАРЧУКА

Володимира ПАВЛИШИНА

Василя ПЕРЦОВИЧА

доцента кафедри ортопедичної стоматології, 
спеціаліста вищої категорії
к.мед.н., спеціаліста вищої категорії, 
асистента кафедри ортопедичної стоматології 
доцента кафедри ортопедичної стоматології, 
спеціаліста вищої категорії
к.мед.н,і, спеціаліста вищої категорії, 
асистента кафедри ортопедичної стоматології 
доцента кафедри дитячої стоматології, 
спеціаліста вищої категорії 
старшого техніка-лаборанта кафедри 
ортопедичної стоматології 
керівника гуртка фахового медичного 
коледжу 
завідувача ортопедичного відділення ЦС 
ІФНМУ, спеціаліста першої категорії, 
викладача дисциплін професійної підготовки 
зуботехнічного відділення фахового 
медичного коледасу 
доцента кафедри анатомії людини

і ’ ■

7. Призначити членами Екзаменаційної комісії зі спеціальності 226 Фармація, промислова 
фармація (освітньо-професійна програма «Фармація»):

Ганну ЕРСТЕНЮК першого проректора ІФНМУ

Андрія ГРИ! ТИК А завідувача кафедри фармацевтичного
управління, технології ліків та фармакогнозії

Андрія СТЕЦЬКІВА завідувача кафедри хімії, фармацевтичного
аналізу та післядипломної освіти

Василя ВОДОСЛАВСЬКОГО доцента, в.о. завідувача фармацевтичним 
відділейням фахового медичного коледжу

Олександра БУЛЬБУКА директора фахового медичного коледжу

І
8 Призначити екзаменаторами комплексного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 226 

Фармація, промислова фармація (освітньо-професійца програма «Фармація»):

Олега САМБОРСЬКОГО

Світлану ФЕДЕНЬКО

доцента кафедри фармацевтичного
управління, технології ліків та фармакогнозії 
доцента кафедри фармацевтичного



Наталію СЕНЮТОВИЧ

Олену ЧЕРКАЩИНУ

Володимира ДЕРПАКА

Мар’яну ШАНЦІВ

Альберта ДАНИЛЮКА

Ксенію ГНАТОЙКО

Наталію ПОСАЦЬКУ

Наталію ДУБЕЛЬ

Тетяну КОСТАЩУК

Надію ЛЕГІНЬ

Тараса КОЛЯДЖИНА

Ірину Г АДЯК

Володимира ПЕЧЕНЮКА

управління, технології ліків та фармакогнозії 
к.м.н., ^асистента кафедри фармакології та 
внутрішньої медицини №3
імені проф. М.М. Бережницького
к.м.н., ^асистента кафедри фармакології та 
внутріпїньої медицини №3
імені проф. М.М Бережницького 
доцента кафедри гігієни та екології

викладача охорони праці та охорони праці в 
галузі фахового медичного коледжу 
викладача охорони праці та охорони праці в 
галузі фахового медичного коледжу 
викладача кафедри фармацевтичного 
управління, технології ліків та фармакогнозії 
к.фарм.н., асистента кафедри
фармацевтичного управління, технології ліків 
та фармакогнозії
к.фарм.н., ' асистента кафедри
фармацевтичного управління, технології ліків 
та фармакогнозії
асистента кафедри фармацевтичного 
управління, технології ліків та фармакогнозії 
к.фарм.н., асистента кафедри
фармацевтичного управління, технології ліків 
та фармакогнозії
к.фарм.н., асистента кафедри
фармацевтичного управління, технології ліків 
та фармакогнозії
к.фарм.р., асистента кафедри хімії, 
фармацевтичного аналізу та післядипломної 
освіти .
керівника НПЦ «Фармація»

9. Для проведення атестації випускників у фаховому медичному коледжі ІФНМУ створити 
Апеляційну комісію у складі:

Тарас КОБРИН

Світлана ШУЛЕПА

Василь КАПЕЧУК

Володимир ГОЛУБ

Голова, проректор з науково-педагогічної та 
лікувальної роботи
заступник директора з навчальної роботи 
фахового медичного коледжу
начальник відділу ECTS та моніторингу 
якості освіти [
керівник навчального відділу

І і ■

10. В залежності від воєнно-політичної 
кваліфікаційного іспиту можливе в 2-х формах: 

ситуації в країні, проведення комплексного



. I

- при продовженні воєнного стану - в режимі онлайн з використанням ліцензованого 
додатку Microsoft TEAMS;

- при відміні воєнного стану - в режимі офлайн на базах НПЦІФНМУ.

11. В разі виникнення непердбачуваних обставин (повітряна тривога, тощо), які не 
дозволять забезпечити належні та безпечні умови проведення іспиту цього дня, складання 
іспиту може бути перенесеним на наступні дні або за рішенням ЕК атестація випускників (за 
погодженням з центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить 
Університет) може здійснюється шляхом визначення відповідності результатів навчання 
здобувачів освіти вимогам освітньої програми.

12. Завідувачці канцелярії та архіву Марії Крайник довести даний наказ до відома 
вищезазначених осіб.

13. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора фахового медичного 
коледжу доцента Олександра Бульбука.

А і ■

Ректор Микола РОЖКО

ПОГОДЖЕНО:

Перша проректорка 
Начальниця юридичного відділу 
Головна бухгалтерка
Керівник навчального відділу 
Начальник відділу ECTS 
та моніторингу якості освіти 
Директор фахового
медичного коледжу

Ганна ЕРСТЕНЮК
Уляна ХОМУТ
Катерина МАЦЬКЕВИЧ
Володимир ГОЛУБ

Василь КАПЕЧУК

Олександр БУЛЬБУК


