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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 ір травня 2021 р. № 497», наказу МОЗ України від 19.03.2022 р. № 505 «Про 
внесення змій 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, Тимчасовогр 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- 
франківськогсі національного медичного університету, затвердженого наказом ректора 
Університету і№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 
ректора Університету №378-д від 19.04.22 р., Тимчасовцю положення про організацію і 
проведення 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 0., з метою 'належної організації та проведення Атестації випускників за 
спеціальностями 223 Медсестринство (ОПП «Лікувальна справа» та ОПП «Сестринська 
справа»), 221 Стоматологія (ОПП «Стоматологія ортопедична») та 226 Фармація, промислова 
фармація (ОПП «Фармація») В 2021-2022 навчальному році |

медичного університету, затверджено

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальним* секретарем Екзаменаційної комісії зі спеціальності 223 
Медсестринство (ОПП «Сестринська управа» та ОПП «Лікувальна справа»):



Роксолану РИБЧИНСЬКУ - викладача української мови фахового медичного коледжу; 
технічними секретарями:
Наталію КОСТЯК - викладача м в акушерстві фахового медичного коледжу;
Ірину КАЗИМІРЧУК - викладача доедсестринства в педіатрії фахового медичного коледжу; 

ньої медицини №2 та медсестринства. 
Екзаменаційної комісії зі спеціальності 221

едсестринств.

Надію БАРИЛО - асистента каф
3. Призначити відповідальним

O~J - ’ ~ • - -
Світлану ПЕТРИШИН [ 

циклу професійної підготовки зуботех 
технічним секретарем: | і
Ірину АНАНЕВИЧ - спеціаліста 

підготовки зуботехнічного відділення
4. Призначити відповідальним

едри внутріш 
секретарем 

Стоматологія (ОПП «Стоматологія ортопедична»): 
Світлану ПЕТРИШИН і- к. мед. н., спеціа

нічного відділення фахі
ліста вищої категорії, викладача дисциплін 

ювого медичного коледжу;

першої категорії, викладача дисциплін циклу професійної 
фахового медичного ко.
секретарем Екзаменаційної комісії зі спеціальності 226 

Фармація, промислова фармація (ОПП «Фармація»):
Лідію ВОВК - спеціаліста вищої категорії, викладача кафедри фармацевтичного 

управління, технології ліків та фармакогнозії;
технічними секретарями:: ' N і ■

леджу.

Оксану МАДЕРУК - спеціаліста першої категорії, викладача кафедри фармацевтичного 

цевтичного управління, технології ліків та
управління, технології ліків та фармакогнозії;

Лілію БУДЗАН - викладача кафедри фарма 
фармакогнозії/ ' Ш

5. Секретарям Екзаменаційних комісій приступити до виконання покладених обов’язків: 
за спеціальністю 223 МедсестриНство ОПП «Лікувальна справа» - з 23 травня 2022 року; 
за спеціальністю223 Медсестрин^тво ОПП «Сестринська справа» - з 23 травня 2022 року;
за спеціальністю 221 Стоматологія ОПП «Стоматологів ортопедична» - з 23 травня 2022 

року;
за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація ОПП «Фармація» - з 6 червня 2022

справа» - з 23 травня 2022 року;

року, ■ і ш ..
6. Завідувачці канцелярії та архіву Марнії Крайник 

вищезазначених осіб.
7. Контроль за виконанням даного 

коледжу доцента Олександра Бульбука.

довести даний наказ до відома

Ректор

ПОГОДЖЕНО:
Перша проректорка ':| 
Начальниця юридичного відділу 
Головна бухгалтерка
Керівник навчального відділу 
Начальник відділу ECTS 
та моніторингу якості
Директор фахового 
медичного коледжу

освіти

покластиаказ на директора фахового медичного

Микола РОЖКО

Василь КАПЕЧУК

О.Ьукі Олександр БУЛЬБУК

Ганна ЕРСТЕНЮК
Уляна ХОМУТ
Катерина МАЦЬКЕВИЧ
Володимир ГОЛУБ


