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М IFI ICTEPCTBO ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я

ДОН ЕЦЬКИЙ НАЦIОНАЛ ЬНLlЙ М ЕДИЧНИЙ
укрАiни
УНIВЕРСИТЕТ

/3_ !У__2022 року

нАкАз

м. Лишлан

tlАкдз

Nу /?/

кГlро атестаt_tiю

випуокникiв ДНМУ у 2022 porri>

[-Ia викtlьlання [ltlс,l,анtlви Кабirrегу ГvliHicTpiB УкраТни вiд l9.0з.2022 р.

кl[еякi питання атес,гацiт злобува,liв ступеня вищсlт освiти на лругому

(шлагiсr-ерському) piBHi за спецiальностями га.,rузi знань 22 кОхорона здоров'я)) t}

yI\,{oBaX I}о€ннOго стану)), I,Iаказу моЗ УкраТни вtд 23.0з.2022 р. кПро внесення

змiн до деяких наказiв MiHicT,epc,rBa охорони ,здоров'я УкраТни)) ,га з метою

визначення ум()В проt}едеНtlя itгес,Iitшii злtlбl"ва.litз сlсвiти R перiод дiТ rзtlr,нtlсll-tl

ст,ану

НАКАЗУЮ:
I-Iровести у 2021_2022 н.р. ат,естацiкl :злобувачiв ступеня вищоТ освiти на

opyrun,y (магiс.герському) piBHi r,;r-rузi :}нань 22 <<()xopt,lHa l},l1оров'я>>

спецiальн остей 222 Медицин а, 22l Ст,оплаr,ологiя, 226 (Dармацiя, промислова

сРармаLtiя наступним t{ином,

l. Перший еl-ап сдиногtl квалiфiкацiйного iспиту лля злобувачiв ступеня

виrцот trcBiT и tiе п[)оводити та перенес,ги на наступний 2022,2а2з

навtltulьний prK.

2. IIеревеленtlя здобувачlв с],упеня виt_t-tоТ освlти гретьогО рокУ нilвчаНня на

наступний prk здiйснювати :]а результатами успlшного викOнання

сlбов'язкоt}их та вибiркових кOмпонен,гiв освiт,ньоi програми,

з. fiру,гий етап €,диного дерI(аRного квztгlir[iкацiйного iспитv лля здобува,litt

ступеtIя виtttсli'сlсвtт,и' якt випчскаlO,т,ься r, 2()22 porti. tlе проt]Олити.

4. Фrорплою aTecTarriT для ,здобувачiв ст,упеня виLцtlТ освiти випускникiв

2022 року" вважатИ кtlмплексний прак,Iиttнtl-tlllit,н,гtlваний

квалi(liкацiйний iспит у дистанцiйноплу фсlрматi,
5. I,Ia пiдставi рittlення ек:}аменацiйних комiсiй здобувачам, якi ycпirrrHo

cKJliL.Iи комп.тlексний пI)актично-о1"liс:н,гtlваний квалiфiкацrйний iспит.

усlliшно викOнi]Jlи tlcBiтHKl проr,})аму, присвсlТт и вlдпOвlдниЙ ступltlь

вишоТ освiти та вiдповiдну квilлirРiкачrкl,



(l. /]eKarraM (lакуль,гет,iв, гоJlоt]а]\,l про(llлrьних lvtетодиLtних комiсiй,

завiдува.,u* *u,l,.др до 2,7 .04j022 розроби1и i затвердити полох(ення про

к0]\4плексний прак'иriно-uрi.п,,,оваriий квалiфiкацiйний iсгlит та

eк,]aMetll}rtiйHi маl,ерiаJIИ /lJlя пр()RеJtення al,ec],altii випускникiв,

1 . I le прOводити лiцензiйнrи i'":r.rрtlваний iспи,г <Крок з) для лiкарiв

(провiзорiв)-iнт,ернiв 1]а спеt-tiа,1-1ьнос,гями l алузi :}нань кОхорона

здоров'я)>, якi випускак)ться у 2022 poLrl' 
Ёrлt,/rп/\/lr!Uоi, ,:

8. дтестацiю лiкарiв (провrзпрiп)-iн,гернiв .з присROснням :]вання ((лlкар

(провiзор)-сгrецizt",liст]u' ч z[lzz' po,ii здiйснк-lвати у cPopMi iспиту з

сlвtlлtlдiгtllя tlракl,иLtttими наRичками l,a стliвбесiди зi спецiальнtlстi,

9. Не прсlвс,lд"r" лiцензiйний iнrегрований iспит KKpclK N4>> для ,здобува,tiв

освiтньо-квалiфiкаrriйного.рiвнямолоДшlийспецiалiс"I.ЗасПецiальнiстю
22ЗМедсесТрИНсТВоГаЛу1}lЗнаНЬ<охорона:lДоров'я>,якiВиПускаюТЬсяу
2022 РОui' 

свi.r.ньо_кI]аJli(liкашrйногсl рiвнЯ МОЛОДШИЙ
l 0. Ат,ес,гацiк-l злобува,tttl 0

сгtецiалiст за спеrtiалопiстrо 22з Мелсес,гринство у 
_ 
атруктурному

пiлрозлiлi<ЛипланськиЙмеДичнийфаховийкОЛеДЖДI_{МУ))ПрОВесl.Иу
rРормi пllакти,lно-оtrriсн,гованого iспиту,

l l.Призначити uiдпооiдzrr,ьними 
,за орiапlзаT iйно-ме'OдиtIне :rабезпе,tення

лержаlRних випчскних iсгtи,гiв :за лисцигrлl}]а]\,lи,

ОВНУ,грirшнi,професiйнiтiriнфекшiйнiхворобиД.МеД.tl.,Проф.
Такташова Г',С,;

о дит.я,Ii хвороби .} дитяlIими iн(lекшiйними хворобами - к,мед,}{ ,

доц. Самойленко LГ";

о хiрургi.tнi хворсlби з ди,I,яrlOк) хiрургiсю - к,мед,н,, доц, Жарiкова

С.о.;
aкytllepcTBo та гiнекологiд - щ,мед,н,, проф, ОльшевСьку О,В,;

гiгiсна. ссlцiальгlа l\,tсдиtlиtlIt, органi,lаLtiя та eKorIoпliKa охорони

здороR'х - д.м€д.гt., прсl(l, Лобаса B,lt4,;

о С,гоматологiя * д.N{ед,н,, проdl, Удода О,А,;

о ФармаLtiя, промислоRа фармашlя - д.l\4ед.tt,, про(i, Хоменка в,м,

l2.Деканам с|lакчльтет,itl, дирекl,ору Медичног,сl кOледн(у Rнести змiни у

затвердх(енi рtlз клttди аr,естацiТ,

l3.Контроль ,]а виконанrIям нака:]у заJlиlшакl lза собою,

В.о. ректора
Олександр ГЕРАСИМЕНКО
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