
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Н А К А З

18.03.2019 р. ' м. Івано-Франківськ № 340-д

Про організацію та порядок 
проведення Державної атестації 
випускників у 2018-2019 навчальному 
році.

У відповідності до Закону України «Про вищу освіту», наказу 
Міністерства охорони здоров’я України №53 від 31.01.2005 року «Про 
затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної 
атестації студентів, які навчаються у ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації за 
напрямом підготовки «Медицина», наказу Міністерства освіти України 
№ 584 від 24.05.2013 року «Про затвердження Положення про порядок 
створення та організацію роботи Державної екзаменаційної комісії у вищих 
навчальних закладах України», Положення про організацію освітнього 
процесу в ДВНЗ «ІФНМУ», робочих навчальних планів підготовки 
спеціалістів, молодших спеціалістів та Графіка педагогічного процесу на 
2018/2019 навчальний рік, з метою якісного забезпечення організації та 
проведення Державної атестації випускників

Н А К А З У Ю :

1. Державну атестацію випускників медичного університету провести:
- спеціалістів (VI курс) (вітчизняні) спеціальностей «лікувальна справа», 

«педіатрія» та спеціалістів (скороченого терміну навчання - 5 років) *  
спеціальності «лікувальна справа» в період з 21.05 по 18.06.2019 року;

- спеціалістів (VI курс) (іноземні) спеціальності «лікувальна справа» в 
період з 21.05 по 19.06.2019 року;

- спеціалістів (V курс) та спеціалістів (скороченого терміну навчання -  4 
роки) спеціальності «стоматологія» в період з 30.05. по 20.06.2019 року;

- спеціалістів (V курс) та спеціалістів (скороченого терміну навчання -  4 
роки) спеціальності «фармація» в період з 30.05 по 17.06.2019 року.

2. Державну атестацію випускників медичного коледжу університету 
провести:

- молодших спеціалістів (IV курс) спеціальності «сестринська справа» в 
період з 11.06 по 26.06.2019 року,
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- молодших спеціалістів (IV курс) спеціальності «лікувальна справа» в 
період з 04.06 по 21.06.2019 року,

- молодших спеціалістів (II, III курс) спеціальності «стоматологія 
ортопедична» з 21.06 по 26.06.2019 року;

- молодших спеціалістів (III курс) спеціальності «фармація» в період з 
20.06 по 26.06.2019 року.

3. Ліцензований інтегрований іспит Крок 2. та Крок М. для випускників 
провести відповідно «Графіку проведення» Центру тестування при МОЗ 
України, а саме:

Крок 2. Загальна лікарська підготовка для спеціальності «лікувальна 
справа»: - для іноземних студентів - 24.05. 2019р.,

Крок 2. Загальна лікарська підготовка для спеціальностей «лікувальна 
справа», «педіатрія»: - для вітчизняних студентів - 21.05.2019р.;

Крок 2. Стоматологія для спеціальності «стоматологія» - 30.05.2019р.;
Крок 2. Фармація для спеціальності «фармація» - 30.05.2019р.
Крок М. Лікувальна справа для спеціальності «лікувальна справа» - 

04.06.2019р.
Крок М. Сестринська справа для спеціальності «сестринська справа» - 

11.06.2019р.

4. Головами Екзаменаційних комісій для випускників -  спеціалістів, за 
погодженням із Міністерством охорони здоров’я України, призначити:

- Пришляк Олександру Ярославівну - д.мед.н, професора, завідувача 
кафедри інфекційних хвороб для випускників спеціальності «Лікувальна 
справа», І потік, денної форми навчання;

- Малофія Любомира Степановича - к.мед.н, доцента, директора Івано- 
Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру для випускників 
спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», II потоку денної форми 
навчання;

- Ткачука Олега Любомировича - д.мед.н., професора, завідувача кафедри 
хірургії післядипломної освіти для випускників (іноземні студенти) 
спеціальності «Лікувальна справа», III потоку денної форми навчання;

- Дмитришин Тетяну Миколаївну - д.мед.н., професора кафедри . 
стоматології післядипломної освіти для випускників спеціальності ч' 
«Стоматологія», денної форми навчання;

- Стецьківа Андрія Остаповича -  д.хім.н., професор, завідувача кафедри 
хімії фармацевтичного факультету для випускників спеціальності 
«Фармація», денної форми навчання.

5. Головами Екзаменаційних комісій для випускників -  молодших 
спеціалістів призначити:

- Ковалюка Ігоря Михайловича -  головного лікаря Івано-Франківської 
станції швидкої і невідкладної медичної допомоги для випускників 
спеціальності «Лікувальна справа» (за згодою);
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- Вариводу Галину Іванівну -  заступника головного лікаря з 
медсестринства центральної міської лікарні для випускників спеціальності 
«Сестринська справа» (за згодою);

- Обідняка Василя Зіновійовича - доцента кафедри ортопедичної 
стоматології Університету для випускників спеціальності «Стоматологія» 
спеціалізації «Стоматологія ортопедична»;

- Колісника Петра Андрійовича -  завідувача центральної районної аптеки 
№18 м. Долини для випускників спеціальності «Фармація, промислова 
фармація» спеціалізації «Фармація» (за згодою).

6. Державну атестацію провести:
- для випускників медичного, стоматологічного та факультету 

підготовки іноземних громадян у формі практично-орієнтованих випускних 
іспитів;

- для випускників фармацевтичного факультету у формі захисту 
дипломної роботи (з випускної дисципліни) та практично-орієнтованого 
випускного іспиту (з решту дисциплін).

За результатами практично-орієнтованого випускного іспиту студентам 
всіх факультетів оцінки виставляти окремо з кожної екзаменаційної 
дисципліни.

- для випускників медичного коледжу (молодших спеціалістів): 
медичних сестер, фельдшерів, зубних техніків, фармацевтів - у формі 
комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності.

За результатами комплексного кваліфікаційного екзамену зі 
спеціальності медичним сестрам, фельдшерам, зубним технікам, 
фармацевтам виставляти єдину (одну) оцінку.

7. Деканам факультетів: медичного - професору Яцишину Р.І., 
стоматологічного - доценту Бугерчуку О.В., фармацевтичного -  доценту 
Федяк І.О., підготовки іноземних громадян - професору Соломчаку Д.Б., 
директору медичного коледжу -  доценту Боцюрку Ю.В.:

- не пізніше як за місяць до початку Державної атестації, скласти і 
затвердити узгоджений персональний склад секретаріату та Екзаменаційних 
комісій.

- до початку іспитів, подати в Екзаменаційні комісії документи на 
студентів, які допущені до Державної атестації та зведену відомість 
отриманих ними оцінок з навчальних дисциплін, практик, курсових робіт за 
весь період навчання.

8. Деканам факультетів, директору медичного коледжу спільно з 
завідувачами випускних кафедр факультетів підготувати, узгодити та до 
22.04.2019 року подати на затвердження «Графіки проведення передекзамена 
ційних консультацій».

9. Завідувачам випускних кафедр факультетів підготувати і подати до 
Екзаменаційних комісій факультетів Матеріали до випускних іспитів,
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підготувати необхідну кількість тематичних хворих та обладнати 
приміщення Навчально-практичних центрів та навчальні кімнати для 
проведення Державної атестації.

10. Державну атестацію провести:
- для випускників медичного факультету спеціальностей «лікувальна 

справа», «педіатрія» на базах випускних кафедр: внутрішньої медицини, 
хірургії, гігієни та екології, соціальної медицини та громадського здоров’я (за 
адресою вул. Федьковича, 91а), акушерства і гінекології (за адресою 
вул. Чорновола, 47), педіатрії, дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії (за 
адресою вул. Коновальця, 122);

- для випускників стоматологічного факультету - на базах випускних 
кафедр стоматологічного факультету (за адресою вул. Незалежності, 17, вул. 
Грушевського, 2);

- для випускників фармацевтичного факультету на базах випускних 
кафедр: фармації (вул. Галицька, 124-к), організації та економіки фармації і 
технології ліків, клінічної фармакології та фармакотерапії (вул. Мазепи, 114);

- для випускників медичного коледжу (молодших спеціалістів): 
медичних сестер, фельдшерів -  на базі кафедри внутрішньої медицини №2 та 
медсестринства (вул. Мазепи, 114), зубних-техніків -  на базі кафедри 
ортопедичної стоматології (вул. Незалежності, 17), фармацевтів -  на базі 
кафедр фармації, організації та економіки фармації і технології ліків (вул. 
Галицька, 124- к) .

11. Начальнику навчального відділу Іванціву М.О. за місяць до початку 
Державної атестації випускників скласти і подати на затвердження Розклади 
складання випускних іспитів.

12. Секретаріату Екзаменаційних комісій факультетів та медичного 
коледжу, не пізніше як за місяць, скласти, узгодити і подати на затвердження 
Графіки роботи Екзаменаційних комісій.

13. Під час проведення Державної атестації екзаменаторам суворо 
дотримуватися вимог чинного законодавства.

14. Урочисті засідання Вченої Ради та заслуховування Звітів голів 
Екзаменаційних комісій провести:

18.06.2019р. - Про результати Державної атестації на фармацевтичному 
факультеті;

20.06.2019р. - Про результати Державної атестації на факультеті 
підготовки іноземних громадян;

19.06.2019р. - Про результати Державної атестації на медичному 
факультеті;

21.06.2019р. - Про результати Державної атестації на стоматологічному 
факультеті;

22.06.2019р. - Про результати Державної атестації у медичному 
коледжі (спеціальність «лікувальна справа»);
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27.06.2019р. - Про результати Державної атестації у медичному 
коледжі (спеціальності «стоматологія ортопедична», 
«фармація»);

27.06.2019р. - Про результати Державної атестації у медичному 
коледжі (спеціальність «сестринська справа»),

15. Начальнику навчального відділу університету Іванціву М.О. довести 
даний наказ до відома деканатів факультетів та директора медичного 
коледжу університету.

16. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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Перший проректор 

Юридичний відділ 

Г оловний бухгалтер

Начальник планово-фінансового відділу

Начальник відділу ЕСТБ та 
моніторингу якості освіти

Начальник навчального відділу

Г.М.Ерстенюк

К.М.Мацькевич 

Л.А. Тимощук

В.В. Капечук 

М.О.Іванців
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