
МОЗ УКРАЇНИ

Вінницький національний медичний університет 
ім. М.І. Пирогова

НАКАЗ

28.05.2020 р. № 62

Про доповнення до наказу щодо ДЕК 
№ 50 від 12 травня 2020 р.

Згідно з П. III Положення «Про порядок створення та організацію роботи Державної 
екзаменаційної комісії у ВНМУ ім. М.І.Пирогова», затвердженого 28.01.2016 року та у 
зв’язку з ефективним забезпеченням навчального процесу:

НАКАЗУЮ:
1. Доповнити П. 1. пп 3) наказу № 50 від 12 травня 2020 року «Про призначення 

Державних екзаменаційних комісій для проведення об'єктивного структурованого 
практичного (клінічного) іспиту для спеціальностей: «Лікувальна справа». «Педіатрія» та 
«Медична психологія» секретарями:

к.мед.н., ас. Орлова І.В., кафедра внутрішньої медицини № 1;
ас. Музика Н.О., кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 3;
ас. Деншцич Л.П., кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2;
ас. Колесник М.О., кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 3.
2. Доповнити П. 1. пп 1) наказу № 50 від 12 травня 2020 року екзаменатором з 

внутрішньої медицини:
к.мед.н., доц. Сізова М.П., кафедра внутрішньої медицини № 3;

Підстава: службова записка декана медичного факультету № 1 проф. Шевчука Ю.Г.

3. Доповнити П. 2. пп 3) наказу № 50 від 12 травня 2020 року секретарем:
Жук К.В., викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини;
Підстава: службова записка відповідального секретаря ДЕК № 2 доц. Корольової Н.Д.

4. Доповнити П. 3. пп 3) наказу № 50 від 12 травня 2020 року секретарем:
• к.мед.н., ас. Чорнопищук Н.П., кафедра педіатрії № 1;

5. Проф. Токарчук Н.І.. кафедра педіатрії № 1 перевести у Державну 
екзаменаційну комісію № 1. доц. Мазулова О.В. кафедра педіатрії № 1 залучити до 
роботи у Державній екзаменаційній комісії № 3.

Підстава: службова записка відповідального секретаря ДЕК № 3 доц. Антонець В.А.

6. З метою ефективної організації державних іспитів до їх складання можуть бути 
залучені екзаменатори, які входять до складу інших ДЕК.

7. У зв’язку з пандемією СоуіД- 19 та епідеміологічною ситуацією, що склалася у 
Вінницькій області, вилучити зі складу Державних екзаменаційних комісій (наказ № 50 
від 12 травня 2020 року) науково-педагогічних працівників кафедр:

інфекційних хвороб (зав. кафедри проф. Мороз Л.В.).
дитячих інфекційних хвороб (зав. кафедри проф. Незгода 1.1.).



анестезіології, інтенсивної терапії та МНС (зав. кафедри проф. Гомон М.Л.).

8. З метою інформаційно-технічної підтримки залучити до роботи Державних 
екзаменаційних комісій таких співробітників та студентів:

ст.викл. Коваль Б.Ф., кафедра біологічної фізики, медичної апаратури та 
інформатики;

Горупай Д.М., інженер експлуатаційно-технічного відділу;
Мельник Б.Л., студент II курсу медичного факультету № 1.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Проректор з науково-педагогі 
(навчальної) роботи проф. Ю.ГУМІНСЬКИИ

Погоджено:
Начальник юридичного відділу


