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УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ» 

 

Н А К А З 
 

11.05.2018 р. м. Івано-Франківськ №  590-д  

 

Про призначення голів  

Державних кваліфікаційних комісій  

в Медичному коледжі ДВНЗ «ІФНМУ» 

в 2017-2018 н.р. 
 

Відповідно до Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”, 

Положення про організацію освітнього процесу в Медичному коледжі ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет», затвердженого 

наказом від 03.04.2017 року № 356-д, наказу ректора ІФНМУ «Про організацію та 

порядок проведення Державної атестації випускників 2017-2018 н.р.» №303-д від 

13.03.2018 р., наказу Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА 

№104-в від 03.05.2018 р., з метою забезпечення належної організації та 

проведення Державної кваліфікаційної атестації зі спеціальностей 5.12010102 

«Сестринська справа», 5.12010101 «Лікувальна справа», 5.12010106 

«Стоматологія ортопедична», “221 Стоматологія”, спеціалізація “Стоматологія 

ортопедична” та 5.12020101 «Фармація» в медичному коледжі університету в 

2017-2018 навчальному році  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Призначити головою Державної кваліфікаційної комісії зі спеціальностей 

5.12010102 «Стоматологія ортопедична» та “221 Стоматологія”, спеціалізація 

“Стоматологія ортопедична” доцента кафедри ортопедичної стоматології Івано-

Франківського національного медичного університету Сухоребського Юрія 

Ігоровича. 
 

2. Призначити головою Державної кваліфікаційної комісії зі спеціальності 

5.12010102 «Сестринська справа» заступника головного лікаря з медсестринства 

центральної міської клінічної лікарні Вариводу Галину Іванівну (за згодою). 
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3. Призначити головою Державної кваліфікаційної комісії зі спеціальності 

5.12010101 «Лікувальна справа» головного лікаря Івано-Франківської станції 

швидкої і невідкладної медичної допомоги Ковалюка Ігоря Михайловича (за 

згодою). 
 

4. Призначити головою Державної кваліфікаційної комісії зі спеціальності 

5.12020101 «Фармація» завідувача центральної районної аптеки №18 м. Долини 

Колісника Петра Андрійовича (за згодою). 
 

5. Головам Державних кваліфікаційних комісій Вариводі Галині Іванівні, 

Ковалюку Ігорю Михайловичу, Сухоребському Юрію Ігоровичу, Коліснику Петру 

Андрійовичу у своїй роботі суворо дотримуватись вимог чинного законодавства. 

 

6. В.о. завідуючої канцелярії та архіву Левків А.П. довести даний наказ до 

відома вищезазначених осіб. 
 

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора медичного 

коледжу доцента Боцюрка Ю.В. 
 

В.о. ректора, перший проректор                                                        Г.М. Ерстенюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Юридичний відділ                           ____________      

Головний бухгалтер                         ____________     К.М.Мацькевич   

Начальник навчального відділу      ____________     М.О. Іванців 

Начальник відділу ECTS  

та моніторингу якості освіти         ____________     В.В. Капечук 

Директор медичного коледжу        ____________     Ю.В.Боцюрко 


