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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Н А К А З

25.02.2020 р. м. Івано-Франківськ № 225-д

Про проведення акредитаційної 
експертизи

Відповідно до Положення про Міністерство освіти та науки України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року 
№630 та пунктів 4, 20 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах”, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року 
№ 978 «Про затвердження та Постанови КМУ від 08.08.2007року № 1090 «Про 
ліцензування діяльності з надання освітніх послуг», на підставі наказу 
Міністерства освіти і науки України від 13.02.2020 року №65-л «Про проведення 
акредитаційної експертизи»

Н А К А З У Ю :

1. Першому проректору університету професору Ерстенюк Г.М., 
проректору з наукової роботи професору Вакалюку І.П., заступнику ректора по 
адміністративно-господарчому відділу доценту Дмитренку А. С., начальникам 
структурних підрозділів, декану медичного факультету професору Яцишину Р.І. 
та кафедрам медичного факультету університету провести відповідну роботу 
щодо забезпечення чергової акредитаційної експертизи підготовки спеціалістів 
спеціальностей 7.12010001 Лікувальна справа та 7.12010002 Педіатрія в період з 
02 по 04 березня 2020 року.

2. Деканам: медичного факультету професору Яцишину Р.І., факультету 
підготовки іноземних громадян професору Соломчаку Д.Б. розробити, погодити 
і затвердити Графіки проведення комплексних контрольних робіт та 
проконтролювати їх виконання.

3. Головному бухгалтеру університету Мацькевич К.М. здійснити 
відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням акредитації -  відповідно до 
наказів Міністерства освіти і науки України від 14.01.2002р. №16, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 30.01.02 р. за № 81/6369 та від 04.06.2002 
р. № 321, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.2002р. за 
№ 499/6787; а також витрат, пов’язаних з відрядженням для проведення 
акредитації та ліцензування - відповідно до Постанови КМУ № 1090 «Про 
ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» таким експертам:



для спеціальності 7.12010001 Лікувальна справа:
- Савці Івану Григоровичу - декану медичного факультету №3 ВДНЗ 

«Буковинський державний медичний університет», доктору медичних наук, 
професору (голові комісії);

- Станіславчуку Миколі Адамовичу -  завідувачу кафедри внутрішньої 
медицини №1 Вінницького національного медичного університету 
ім. М.І. Пирогова, доктору медичних наук, професору.

для спеціальності 7.12010002 Педіатрія:
- Павлишин Галині Андріївні -  завідувачу кафедри педіатрії №2 

Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, 
доктору медичних наук, професору (голові комісії);

- Леженку Геннадію Олександровичу -  завідувачу кафедри госпітальної 
педіатрії Запорізького державного медичного університету, доктору медичних 
наук, професору.

4. Першому проректору університету професору Ерстенюк Г.М. довести до 
відома співробітників та студентів інформацію про діяльність та місце роботи 
комісії, забезпечити її необхідною комп’ютерною та копіювальною технікою.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор М.М. Рожко
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