
МОЗ УКРАЇНИ
Вінницький національний медичний університет 

ім. М.І. Пирогова

НАКАЗ

12 травня 2020 р. № 50

Про призначення Державних екзаменаційних 
комісій для проведення об’єктивного 
структурованого практичного (клінічного) 
іспиту для спеціальностей: «Лікувальна справа»,
«Педіатрія» та «Медична психологія»

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-УІІ, 
згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 334 «Про затвердження Порядку 
здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої 
освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров'я» від 28.03.2018 р.

НАКАЗУЮ:
1. Для проведення державної атестації 2020 року вітчизняних студентів медичного 

факультету № 1, спеціальності «Лікувальна справа», освітньо-кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст» створити Державну екзаменаційну комісію № 1 і затвердити у такому складі:

1) Голова Державної екзаменаційної комісії № 1:

МОСТОВОЙ Юрій Михайлович, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої 
медицини Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, доктор 
медичних наук, професор.

2) Члени Державної екзаменаційної комісії № 1:

гіроф. Гумінський Ю.Й.

проф. Шевчук Ю.Г.

доц. Фуніков А.В.

доц. Скорук Р.В.

доц. Пархонюк В.П.

проф. Гунас І.В. 
проф. Фомін О.О.

-  проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи, 
кафедра анатомії людини;

-  декан медичного факультету № 1, кафедра клінічної 
анатомії та оперативної хірургії;

-  заступник декана медичного факультету № 1, кафедра 
загальної хірургії;

-  заступник декана медичного факультету № 1, кафедра 
анатомії людини;

-  заступник декана медичного факультету № 1, кафедра 
внутрішньої медицини № 1;

-  професор кафедри анатомії людини;
-  професор кафедри дитячої хірургії, головний лікар Вінниць

кої міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги;



Головні спеціалісти:

Жовнір Т.Г.

Кукуруза І.Л.

Бондаренко Т.В.

Швидюк С.І.

-  головний спеціаліст відділу лікувально-профілактичної до
помоги дорослому населенню Департаменту охорони здо
ров’я Вінницької ОДА;

-  заступник головного лікаря з акушерства та гінекології 
ВОКЛ ім. М.І.Пирогова, керівник обласного перинаталь
ного центру III рівня;

-  начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги 
дитячому населенню Департаменту охорони здоров’я 
Вінницької ОДА;

-  головний спеціаліст відділу лікувально-профілактичної 
допомоги дорослому населенню Департаменту охорони 
здоров’я Вінницької ОДА.

3) Секретаріат Державної екзаменаційної комісії № 1:

Відповідальний секретар -  Нюшко Т.Ю., к.мед.н., ас., кафедра внутрішньої медицини № 3;

Секретарі:
Бєлік Н.В., к.мед.н., доц., кафедра нормальної фізіології; 
Фоміна Н.С., к.мед.н., доц., кафедра мікробіології;
Очеретна О.Л., к.мед.н., доц., кафедра нормальної фізіології; 
Прокопчук З.М., к.мед.н., доц., кафедра мікробіології; 
Трофіменко Ю. Ю., к.мед.н., ас., кафедра мікробіології; 
Хапіцька О.П., к.мед.н., ас., кафедра внутрішньої медицини № 3; 
Галаган Ю.В., ас, кафедра гістології;
Межиєвська І. А., ас., кафедра внутрішньої медицини № 3.

1) Екзаменатори з внутрішньої медицини:
д.мед.н., проф. Станіславчук М.А. 
д.мед.н., проф. Власенко М.В. 
д.мед.н., проф. Бондар С.А. 
д.мед.н., проф. Кузьмінова Н.В. 
к.мед.н., доц. Монастирський Ю.І. 
к.мед.н. доц. Хоменко В.М. 
д.мед.н, проф. Шевчук С.В. 
к.мед.н, доц. Маринич Л.І. 
д.мед.н., проф. Іванов В.П. 
к.мед.н., доц. Афанасюк О.І. 
к.мед.н., доц. Масловський В.Ю. 
к.мед.н., доц. Колесник О.М. 
к.мед.н., доц. Осядла Е.С. 
к.мед.н., доц. Барська О.В. 
к.мед.н., доц. Білоконна Н.С. 
к.мед.н., доц. Мелащенко С.Г. 
к.мед.н., доц. Чернова І.В. 
к.мед.н., доц. Феджага І.В. 
д.мед.н., проф. Мороз Л.В. 
к.мед.н., доц. Попович О.О. 
к.мед.н., доц. Шкондіна О.Ф. 
к.мед.н., доц. Гайдук О.А. 
к.мед.н., доц. Кулик Л.Г.

- завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1;
- завідувач кафедри ендокринології;
- завідувач кафедри шкірно-венеричних хвороб;
- кафедра внутрішньої медицини № 1;
- кафедра внутрішньої медицини № 1;
- кафедра внутрішньої медицини № 1;
- завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2;
- кафедра внутрішньої медицини № 2;
- завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3;
- кафедра внутрішньої медицини № 3;
- кафедра внутрішньої медицини № 3;
- кафедра внутрішньої медицини № 3;
- кафедра внутрішньої медицини № 3;
- кафедра внутрішньої медицини № 3;
- кафедра внутрішньої медицини № 3;
- кафедра внутрішньої та сімейної медицини;
- кафедра внутрішньої та сімейної медицини;
- кафедра внутрішньої та сімейної медицини;
- завідувач кафедри інфекційних хвороб;
- кафедра інфекційних хвороб;
- кафедра інфекційних хвороб;
- кафедра інфекційних хвороб;
- завідувач кафедри фтизіатрії з курсом клінічної 
імунології та алергології;



к.мед.н.,доц. Бондарчук О.Б. 
к.мед.н.,доц. Дудник А.Б. 
к.мед.н.,доц. Ткаченко Т.В. 
к.мед.н., доц. Томашкевич Г.І. 
д.мед.н., проф. Распутіна Л.В. 
к.мед.н., доц. Слепченко Н.С.

- кафедра фтизіатрії з курсом клін. імун. та алергології;
- кафедра фтизіатрії з курсом клін. імун. та алергології;
- кафедра пропедевтики внутрішньої медицини;
- кафедра пропедевтики внутрішньої медицини;
- кафедра пропедевтики внутрішньої медицини;
- кафедра пропедевтики внутрішньої медицини;

2) Екзаменатори з хірургії та дитячої хірургії:

д.мед.н., проф. Шапринський В.О. 
д.мед.н., проф. Фіщенко В.О. 
к.мед.н., доц. Кривецький В.Ф. 
к.мед.н., доц. Пашинський Я.М. 
к.мед.н. доц. Сливка В.П. 
к.мед.н., доц. Лойко Є.Є. 
к.мед.н., ас. Сасюк А.І. 
к.мед.н., доц. Кацал В.А. 
к.мед.н., доц. Жмур А.А. 
д.мед.н., проф. Гомон М.Л.

к.мед.н., доц. Сергійчук О.В. 
д.мед.н., доц. Семененко А.І. 
к.мед.н., доц. Бевз Г.В. 
к.мед.н., доц. Кириченко В.І. 
д.мед.н., проф. Хіміч С.Д. 
д.мед.н., проф. Жученко О.П.

- завідувач кафедри хірургії № 1;
- завідувач кафедри травматології та ортопедії.
- кафедра хірургії № 1;
- кафедра хірургії № 1;
- кафедра хірургії № 1;
- кафедра дитячої хірургії;
- кафедра дитячої хірургії;
- кафедра хірургії № 2;
- кафедра хірургії № 2;
- завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії 
та медицини невідкладних станів;
- кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та МНС;
- кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та МНС;
- кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та МНС;
- кафедра травматології і ортопедії;
- завідувач кафедри загальної хірургії;
- кафедра загальної хірургії;

3) Екзаменатори з педіатрії з дитячими інфекціями:

д.мед.н., проф. Яблонь О.С. 
к.мед.н., ас. Власенко Д.Ю. 
к.мед.н., ас. Мазур О.Г. 
к.мед.н., ас. Ремінна 1.1, 
д.мед.н., проф. Дудник В.М. 
к.мед.н., доц. Андрікевич 1.1, 
к.мед.н., доц. Мантак Г.І. 
к.мед.н., доц.Шаламай М. 
к.мед.н., доц. Сінчук Н.І. 
к.мед.н., ас. Зборовська 0 .0  
д.мед.н., проф. Булат Л.М. 
к.мед.н., доц. Ющенко Л.О. 
д.мед.н., проф. Незгода 1.1, 
к.мед.н., доц. Бобрук С.В.

- завідувач кафедри педіатрії № 1;
- кафедра педіатрії № 1;
- кафедра педіатрії № 1;
- кафедра педіатрії № 1;
- завідувач кафедри педіатрії № 2;
- кафедра педіатрії № 2;
- кафедра педіатрії № 2;
- кафедра педіатрії № 2;
- кафедра педіатрії № 2;
- кафедра педіатрії № 2;
- завідувач кафедри пропедевтики дитячих захворювань;
- кафедра пропедевтики дитячих захворювань;
- завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб;
- кафедра дитячих інфекційних хвороб.

4) Екзаменатори з акушерства та гінекології:

д.мед.н., проф. Чайка Г.В. 
к.мед.н., доц. Яремчук Ю.В. 
д.мед.н., доц. Таран О.А. 
к.мед.н., доц. Михальчук М.А. 
к.мед.н., доц. Ситнік С.К. 
к.мед.н., ас. Сливка Е.В. 
к.мед.н., ас. Льовкіна О.Л.

- завідувач кафедри акушерства і гінекології № 1;
- кафедра акушерства і гінекології № 1;
- кафедра акушерства і гінекології № 1;
- кафедра акушерства і гінекології № 2;
- кафедра акушерства і гінекології № 2;
- кафедра акушерства і гінекології № 2;
- кафедра акушерства і гінекології № 2.



2. Для проведення державних випускних іспитів 2020 року вітчизняних студентів 
медичного факультету № 2, спеціальностей «Педіатрія», «Медична психологія» освітньо- 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» створити Державну екзаменаційну комісію № 2 і 
затвердити у такому складі:

1) Голова Державної екзаменаційної комісії № 2:

КОНОПЛІЦЬКИЙ Віктор Сергійович, завідувач кафедри дитячої хірургії 
Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, доктор медичних 
наук, професор;

2) Члени Державної
проф. Погорілий В.В. 
проф. Школьніков В.С. 
проф. Фоміна Л.В. 
проф. Дмитренко С.В.

доц. Серебреникова О.А. 
доц. Кондратюк А.І.

екзаменаційної комісії № 2:
-  проректор з лікувальної роботи, кафедра дитячої хірургії;
-  декан медичного факультету № 2, кафедра анатомії людини;
-  керівник навчального відділу, кафедра анатомії людини;
-  заступник декана медичного факультету № 2, кафедра 

шкірно-венеричних хвороб;
-  вчений секретар університету, кафедра психіатрії;
-  доцент кафедри медичної психології та психіатрії з курсом ПО;

Головні спеціалісти:
Жовнір Т.Г.

Кукуруза І.Л. 

Бондаренко Т.В. 

Швидюк С.І.

Кучерук С.О. 

Слободянюк П.М.

-  головний спеціаліст відділу лікувально-профілактичної 
допомоги дорослому населенню Департаменту охорони 
здоров’я Вінницької ОДА;

-  заступник головного лікаря з акушерства та гінекології 
ВОКЛ ім. М.І.Пирогова, керівник обласного перинатального 
центру III рівня;

-  начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги 
дитячому населенню Департаменту охорони здоров’я 
Вінницької ОДА;

-  головний спеціаліст відділу лікувально-профілактичної 
допомоги дорослому населенню Департаменту охорони 
здоров’я Вінницької ОДА.

-  головний лікар Вінницької обласної психоневрологічної 
лікарні ім. О.І.Ющенка (на період складання іспиту з 
медичної психології та психіатрії).;

-  головний лікар комунального підприємства «Вінницький 
обласний наркологічний диспансер «Соціотерапія» (на 
період складання іспиту з медичної психології та психіатрії).

3) Секретаріат Державної екзаменаційної комісії № 2:

Відповідальний секретар -  Корольова Н.Д., к.психол.н., доцент, кафедра медицини
катастроф та військової медицини;

Секретарі:
Радьога Р.В., к.мед.н., доц., кафедра анатомії людини;
Шушковська Ю.Ю., ас., кафедра внутрішніх хвороб № 3;
Задорожнюк О.В., ас., кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я; 
Спрут О.В., ас., кафедра медичної біології;
Зверхановський О.А., ас. кафедра ортопедичної стоматології;
Ангельська В.Ю., ст.викл., кафедра медицини катастроф та військової медицини; 
Гайдаенко О.Ф., ст.викл., кафедра іноземних мов з курсом латинської мови та медичної

термінології.



1) Екзаменатори з внутрішньої медицини:

д.мед.н., доц. Лозинський С.Е. 
к.мед.н., доц. Гуменюк А.Ф. 
к.мед.н., доц. Сакович О.О. 
к.мед.н., доц. Шевчук О.К. 
к.мед.н., доц. Старжинська О.Л. 
к.мед.н., ас. Пашкова Ю.П. 
к.мед.н., доц. Франчук С.В. 
к.мед.н., доц. Кульчевич Л.В. 
к.мед.н., доц. Куляс С.М. 
к.мед.н., доц. Андросова О.С. 
к.мед.н.,доц. Корицька І.В.

- кафедра внутрішньої медицини мед. факультету № 2;
- кафедра внутрішньої медицини мед. факультету № 2;
- кафедра внутрішньої медицини мед. факультету № 2;
- кафедра внутрішньої медицини мед. факультету № 2;
- кафедра внутрішньої медицини мед. факультету № 2;
- кафедра внутрішньої медицини мед. факультету № 2;
- кафедра внутрішньої медицини мед. факультету № 2;
- кафедра внутрішньої медицини мед. факультету № 2;
- кафедра інфекційних хвороб;
- кафедра інфекційних хвороб;
- кафедра фтизіатрії з курсом клін. імун. та алергології;

2) Екзаменатори з хірургії та дитячої хірургії:

д.мед.н., проф. Каніковський О.Є. 
к.мед.н., доц. Павлик І.В. 
д.мед.н., доц. Шапринський С.В. 
к.мед.н., ас. Мосьондз В.В. 
к.мед.н., доц. Бурковський М.І. 
д.мед.н., проф. Погорілий В.В. 
к.мед.н., доц. Лойко Є.Є. 
к.мед.н., ас. Яремин С.Ю. 
к.мед.н., доц. Кирищук І.Г. 
к.мед.н., доц. Козловський Ю.К.

- завідувач кафедри хірургії медичного факультету № 2;
- кафедра хірургії медичного факультету № 2;
- кафедра хірургії медичного факультету № 2;
- кафедра хірургії медичного факультету № 2;
- кафедра загальної хірургії;
- кафедра дитячої хірургії;
- кафедра дитячої хірургії;
- кафедра травматології і ортопедії;
- кафедра травматології і ортопедії;
- кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та МНС;

3) Екзаменатори з педіатрії з дитячими інфекціями:

д.мед.н., проф. Незгода 1.1, 
к.мед.н. доц. Саврун Т.І. 
к.мед.н. доц. Чекотун Т.В. 
к.мед.н., доц. Фурман В.Г. 
к.мед.н., ас. Король Т.Г. 
к.мед.н., ас. Березніцький О.В. 
к.мед.н., ас. Федчишин О.П. 
к.мед.н., доц. Лисунець О.В.

- завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб;
- кафедра педіатрії № 1;
- кафедра педіатрії № 1;
- кафедра педіатрії № 2;
- кафедра педіатрії № 2;
- кафедра педіатрії № 2;
- кафедра педіатрії № 2;
- кафедра пропедевтики дитячих захворювань;

4) Екзаменатори з акушерства та гінекології:

д.мед.н., проф. Булавенко О.В. 
д.мед.н., проф. Дзісь Н.П. 
д.мед.н., доц. Чечуга С.Б. 
к.мед.н., доц. Балабуєва С.В. 
к.мед.н., ас. Фурман О.В.

- завідувач кафедри акушерства і гінекології № 2;
- кафедра акушерства і гінекології № 2;
- кафедра акушерства і гінекології № 2;
- кафедра акушерства і гінекології № 2;
- кафедра акушерства і гінекології № 2;

Для проведення державної атестації медико-психологічного спрямування
вітчизняних студентів медичного факультету № 2, спеціальності «Медична психологія», 
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» призначити із числа професорсько- 
викладацького складу ВНМУ ім. М.І. Пирогова таких екзаменаторів:



к.мед.н., доц. Камінська А.О. - кафедра медичної психології та психіатрії,
к.мед.н., доц. Кривоніс Т.Г. - кафедра медичної психології та психіатрії;
к.мед.н., доц. Стукай Л.В.. - кафедра медичної психології та психіатрії.

Іспит з медичної психології провести на базі Вінницької обласної клінічної 
психоневрологічної лікарні ім. О.І. Ющенка згідно з розкладом, початок о 9.00 год.

2) Екзаменатори з психіатрії та наркології:
д.мед.н., проф. Римша С.В. - завідувач кафедри психіатрії, наркології та психотерапії

з курсом ПО;
д.мед.н., проф. Пшук Н.Г. - завідувач кафедри медичної психології та психіатрії;
к.мед.н., ас. Коваленко І.В. - кафедра медичної психології та психіатрії.

3. З метою проведення державних випускних іспитів 2020 року іноземних студентів 
медичного факультету № 1, спеціальності «Лікувальна справа», освітньо-кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст» створити Державну екзаменаційну комісію № 3 і затвердити у такому складі:

1) Екзаменатори з загальної та медичної психології:

1) Голова Державної екзаменаційної комісії № 3:
ЖЕБЕЛЬ Вадим Миколайович, завідувач кафедри внутрішньої медицини медичного 

факультету № 2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, 
доктор медичних наук, професор.

2) Члени Державної екзаменаційної комісії № 3:
д.мед.н., доц. Заїка С.В.

доц. Федорченко О.В.

проф. Йолтухівський М.В. 
доц. Стрій В.В.

доц. Кириченко В.І.

-  проректор з міжнародних зв'язків, кафедра внутрішньої та 
сімейної медицини;

-  декан факультету по роботі з іноземними студентами, 
кафедра патологічної анатомії, судової медицини та права;
-  завідувач кафедри нормальної фізіології;
-  заступник декана по роботі з іноземними студентами;
-  кафедра анатомії людини;
-  кафедра травматології та ортопедії;

3) Секретаріат Державної екзаменаційної комісії № 3:
Відповідальний секретар -  Антонець В.А., к.мед.н., доцент, кафедра педіатрії № 1;

Секретарі:
Звенігородська Г.Ю., к.мед.н., ас., кафедра педіатрії № 2;
Романова В.О., к.мед.н., ас., кафедра внутрішньої медицини № 1;
Кульчицька О.М., к.мед.н., ас., кафедра внутрішньої медицини № 1;
Меркулова Д.О., ас., кафедра пропедевтики педіатрії та догляду за хворими дітьми; 
Дем'яненко Л.П., ст.викл., кафедра нормальної фізіології.

4. З метою проведення об’єктивного структурованого практичного (клінічного) 
іспиту призначити із числа професорсько-викладацького складу ВНМУ ім. М.І.Пирогова 
таких екзаменаторів:

1) Екзаменатори з внутрішньої медицини:

д.мед.н., проф. Андрушко 1.1, 
к.мед.н., доц. Березюк О.М. 
к.мед.н., доц. Швець Л.В.

- кафедра внутрішньої медицини № 1;
- кафедра внутрішньої медицини № 1;
- кафедра внутрішньої медицини № 1;



к.мед.н., доц. Остапчук О.І. 
к.мед.н. доц. Берко Г.К. 
к.мед.н., доц. Бурдейна Л.В. 
к.мед.н., ас. Побережець О.Л. 
к.мед.н., доц. Ільюк І.А. 
к.мед.н., доц. Лисенко Д.А. 
д.мед.н., проф. Мороз Л.В. 
к.мед.н., доц. Попович О.О. 
к.мед.н.,доц. Богомолов А.Є.

д.мед.н., проф. Константинович Т.В. 
д.мед.н., доц. Демчук Г.В. 
к.мед.н., доц. Вільцанюк 0.0. 
к.мед.н., доц. Овчарук М.В.

- кафедра внутрішньої медицини № 1;
- кафедра внутрішньої медицини № 1;
- кафедра внутрішньої медицини № 1;
- кафедра внутрішньої медицини № 1;
- кафедра внутрішньої медицини № 2;
- кафедра внутрішньої медицини № 2;
- завідувач кафедри інфекційних хвороб;
- кафедра інфекційних хвороб;
- кафедра фтизіатрії з курсом клін. імун. та 
алергології;
- кафедра пропедевтики внутрішньої медицини;
- кафедра пропедевтики внутрішньої медицини.
- кафедра пропедевтики внутрішньої медицини;
- кафедра пропедевтики внутрішньої медицини;

2) Екзаменатори з хірургії та дитячої хірургії:

к.мед.н., доц. Барало І.В. 
к.мед.н., ас. Вовчук І.М. 
к.мед.н., ас. Ярмак О.А. 
д.мед.н., проф. Палій В.Г. 
к.мед.н., доц. Чепляка О.М. 
к.мед.н., ас. Солейко Д.С. 
к.мед.н., доц. Макогончук А.В. 
ас. Власеко Р.О. 
к.мед.н., доц. Тереховський А.І. 
к.мед.н., ас. Столярчук О.В.

- кафедра хірургії №1
- кафедра хірургії № 2;
- кафедра хірургії № 2;
- кафедра загальної хірургії;
- кафедра загальної хірургії.
- кафедра дитячої хірургії;
- кафедра травматології і ортопедії;
- кафедра травматології і ортопедії;
- кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та МНС
- кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та МНС;

3) Екзаменатори з педіатрії з дитячими інфекціями:

д.мед.н., проф. Токарчук Н.І. 
к.мед.н., доц. Кулик Я.М. 
к.мед.н., доц. Попов В.П. 
к.мед.н., ас. Руденко Г.М. 
к.мед.н., ас. Вижга Ю.В. 
к.мед.н., доц. Кулешов О.В. 
к.мед.н., доц. Онофрійчук О.С. 
к.мед.н., доц. Станіславчук Л.М.

- кафедра педіатрії № 1;
- кафедра педіатрії № 1;
- кафедра педіатрії № 2;
- кафедра педіатрії № 2;
- кафедра педіатрії № 2;
- кафедра пропедевтики дитячих захворювань;
- кафедра дитячих інфекційних хвороб;
- кафедра дитячих інфекційних хвороб;

4) Екзаменатори з акушерства та гінекології:

д.мед.н., проф. Процепко 0.0. 
д.мед.н., доц. Коньков Д.Г. 
к.мед.н., доц. Дністрянска А.П. 
к.мед.н., доц. Літвінов С.К. 
к.мед.н., доц. Годлевська Н.А. 
к.мед.н., ас. Кливак В.В.

кафедра акушерства і гінекології № 1; 
кафедра акушерства і гінекології № 1; 
кафедра акушерства і гінекології № 1; 
кафедра акушерства і гінекології № 1; 
кафедра акушерства і гінекології № 1; 
кафедра акушерства і гінекології № 2;

5. Іспит з медичної психології провести на базі кафедри медичної психології та 
психіатрії Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. О.І.Ющенка згідно з 
розкладом, початок о 9.00 год.



6. Об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит провести на базі 
симуляційного центру ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Початок іспиту о 8.30.

7. Завідувачам випускаючих кафедр підготувати практичні станції та відповідну доку
ментацію для проведення об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту.

8. З метою контролю об’єктивності оцінювання студентів та розгляду апеляцій
екзаменаційні кімнати та місця виконання практичних навичок обладнати камерами 
відеоспостереження із записом (відповідальний: Прохоров О.Д., начальник
експлуатаційно-технічного відділу).

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за. собою.

Проректор з науково-педагогічної 
(навчальної) роботи

Погоджено:
Начальник юридичного відділу С.СЕРГІЙЧУК


