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«03 » червня 2021 року м. Івано-Франківськ № 776-д

Про призначення 
гарантів та членів 
проектних груп освітніх 
програм

Відповідно до положення про акредитацію освітніх програм, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим наказом 
Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977 та подань 
гарантів освітніх програм на призначення проектних груп освітніх програм 

НАКАЗУЮ:
1. Призначити гарантом освітньо-професійної програми 228 «Педіатрія» 

другого(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 228 Педіатрія, 
галузі знань 22 Охорона здоров’я Волосянка А.Б. - завідувача кафедри педіатрії, 
д.мед.н., професора.
2. Призначити гарантом освітньо-наукової програми 228 «Педіатрія» третього 
рівня вищої освіти за спеціальністю 228 Педіатрія, галузі знань 22 Охорона 
здоров’я Синоверську О.Б. - завідувачку кафедри дитячих хвороб ПО, д.мед.н., 
професора.
3. Призначити гарантом освітньо-наукової програми 226 «Фармація» третього 
рівня вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, галузі знань 22 Охорогга 
здоров’я Грицика А.Р. - завідувача кафедри фармації, д.фарм.н., професора.
4. Призначити членів проектної групи освітньо-професійної програми (01IIІ) 
«Педіатрія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 228 
Педіатрія, галузі знань 22 Охорона здоров’я: д.м.н., професора Кочергу З.Р., 
д.мед.н., професора Литвинець Л.Я., д.м.н., професора Фофанова О.Д., д.м.н., 
професора Геник Н.І., д.м.н., професора Козового Р.В., д.м.н., професора 
Геращенка С.Б., д.філ.н., професора Луцак С.М.
5. Призначити членів проектної групи освітньо-наукової програми підготовки 
докторів філософії зі спеціальності 228 Педіатрія: д.мед.н, професора Юрцеву
А.П., д.мед.н, професора Кочергу З.Р., д.мед.н, професора Цимбалісту О.Л., 
д.філ.н., професора Луцак С.М.



6. Призначити членів проектної групи освітньо-наукової програми підготовки 
докторів філософії зі спеціальності 226 Фармація: к.фарм.н., доцента Сас І.А., 
к.фарм.н., доцента Мельник М.В., к.фарм.н., доцента Грицик JI.M., к.фарм.н., 
доцента Свірську С.П., к.фарм.н.,доцента Струк О.А., к.фарм.н., доцента 
Старченко Г.Ю., к.фарм.н., доцента Мандзія Т.П., к.фарм.н. Гадяк І.В., к.біол.н. 
Данилів С.І.
Покласти на призначених гарантів та членів проектних груп 
відповідальність за якість та проведення акредитації освітніх програм.
7. Завідуючій канцелярією та архівом Крайник М.І. довести даний наказ до 
відома осіб зазначених в наказі.
8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на в.о. першого проректора 
Яцишина Р.І.

Підстава: рішення Вченої ради від 26 травня 2021 року протокол №5.
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