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Н А К А З

04.02.2021р. м. Івано-Франківськ № 126-д

Щодо організації освітнього процесу для 
проходження повторного навчання на освітніх 
програмах та про внесення змін до наказів 51-с 
від 01.02.2021р. і 60-с від 03.02.2021р.

З метою належної організації та проведення освітнього процесу у 
весняному семестрі 2020-2021 н.р. та створення належних умов для здобувачів 
освіти відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту» та 
Положення про організацію освітнього процесу в ІФНМУ, затвердженого 
наказом ректора ІФНМУ № 932-д від 29.08.2019р., п.6.4 Повторне навчання та 
відповідно до листів ДО «Центр тестування професійної компетентності 
фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при 
Міністерстві охорони здоров’я України» від 22.01.2021р. №71/01-27 «Про дату 
проведення додаткового складання етапу 1 ЄДКІ» та від 25.01.2021р. № 74/01- 
27/06

Н А К А З У Ю :
1. Освітній процес для студентів третіх курсів медичного та стоматологічного 

факультетів, прийнятих на повторне навчання відповідних освітніх програм, 
розпочати 08 лютого 2021 року.

2. Деканатам медичного та стоматологічного факультетів сформувати групи: на 
медичному факультеті Юк ( * та -) , на стоматологічному 16к (*).

3. Навчальному відділу скласти розклади занять, погодити з кафедрами та 
розмістити на сайті Університету.

4. Внести зміни в накази 51-с від 01.02.2021р. та 60-с від 03.02.2021р. шляхом 
вилучення п.2 у вище зазначених наказах щодо студента Сенюка Ростислава 
Вікторовича та викласти п.З наказу №60-с від 03.02.2021р. у наступній редакції: 
«Оплату вартості навчання Боянчука Тараса Романовича встановити відповідно 
до наказу ІФНМУ №557-д від 27.05.2020р.». Вважати пункти 3, 4, 5 наказу 
№60-с від 03.02.2021р. відповідно пунктами 2, 3, 4.

5. Відділу кадрів залучити науково-педагогічних працівників відповідних кафедр 
до викладання занять погодинно, відповідно до педагогічного навантаження.

6. Бухгалтерії провести розрахунок та оплату праці викладачам погодинно згідно 
поданих графіків та табелів обліку робочого часу.



7. Керівнику навчального відділу Голубу В.В. довести даний наказ до відома 
деканатів факультетів та кафедр Університету.
8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора, 
професора Ерстенюк Г.М..

Рожко
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Проректор з науково-педагогічної 
та лікувальної роботи 
Юридичний відділ 
Начальник відділу ЄКТС та 
моніторингу якості освіти 
Головний бухгалтер 
Помічник ректора з економічних

Г.М. Ерстенюк

Т.З. Кобрин 
У.В. Хомут

В.В.Капечук 
К.М. Мацькевич

Ректор М.М.

ЗГІДНО 
ОРИГІНАЛОМ

питань 
Відділ кадрів
Керівник навчального відділу

J1.A. Тимощук 
Г.М. Третяк 
В.В. Голуб


