
 

 

 
 

УКРАЇНА  

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

“ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ” 
 

  Н А К А З 

 

 21.11.2017р.                         м. Івано-Франківськ                                  № 1161-д 

 

 

Про організацію підготовки та  

видання навчальної  

та навчально-методичної  

літератури в університеті 
 

На виконання вимог наказу Міністерства охорони здоров’я  України від 

28.08.2017 року  №972 «Про втрату чинності наказу МОЗ України від 

19.01.2015 року № 20», рекомендаційного листа Державної установи 

«Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти Міністерства 

охорони здоров’я України» від 01.09.2017 року №23-01-9/370 та з  метою 

належної організації з підготовки та видання навчальної та навчально-

методичної літератури науково-педагогічними працівниками та авторськими 

колективами кафедр університету 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Створити Комісію для організації підготовки та видання навчальної та 

навчально-методичної літератури в Університеті у складі: 

Голова комісії – перший проректор професор Ерстенюк Г.М. 

Заступник голови – професор кафедри внутрішньої медицини №2 та 

медсестринства Середюк Н.М. 

Секретар комісії – доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини 

Юрак М.З. 

Члени комісії: - начальник відділу ЕКТС та моніторингу якості освіти 

доцент Капечук В.В. 

- начальник навчального відділу Іванців М.О. 

- професор кафедри анатомії людини Жураківська О.Я. 

2. Залучати для проведення незалежної експертизи та рецензування 

рукописів навчальної та навчально-методичної літератури підготовленої 

науково-педагогічними працівниками та авторськими колективами кафедр 

голів циклових методичних комісій Університету (за фахом). 



3. Комісії для організації підготовки та видання навчальної та 

навчально-методичної літератури університету у своїй роботі керуватися 

вимогами нормативних документів, наказів МОН та МОЗ України та 

рекомендацій Державної установи «Центральний методичний кабінет з вищої 

медичної освіти Міністерства охорони здоров’я України». 

4. Завідувачу канцелярією та архівом Постернак Л.Є довести даний 

наказ до відома вищевказаних осіб та завідувачів кафедр Університету. 

 5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого 

проректора професора Ерстенюк Г.М. 

  

        Ректор                                                   М.М. Рожко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 
 

Перший проректор                                                                    Г.М. Ерстенюк 
 

Юридичний відділ                                                                    О.Я. Сорока 
 

Головний  бухгалтер                                                                 К.М. Мацькевич 

 

Начальник планово-фінансового відділу                               Л.А. Тимощук 
 

Начальник відділу ЕСТS та  

моніторингу якості освіти                                                        В.В.Капечук 
   
Начальник навчального відділу                                              М.О. Іванців 


