
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

Н А К А З

07.12.2021 р. м. Івано-Франківськ №1784-д

Про затвердження оновленого 
Положення про нормування робочого 
часу для планування та обліку роботи 
науково-педагогічних і педагогічних 
працівників ІФНМУ ( далі Положення)

Відповідно до Кодексу законів України «Про працю», Закону України 
«Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 7 серпня 
2002р. №450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку 
навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й 
організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників 
вищих навчальних закладів», Статуту Університету, Колективного договору 
та інших нормативно-правових актів

Н А К А З У Ю :

1. Ввести в дію оновлене Положення про нормування робочого часу для 
планування та обліку роботи науково-педагогічних, педагогічних 
працівників в ІФНМУ з 1 січня 2022 року.
2. Навчальному відділу (Голубу В.) розробити і подати на затвердження 

оновлений Індивідуальний план роботи викладача та її облік відповідно до 
Положення, врахувавши усі розділи і види роботи, ввести в дію з 1 вересня 
2022-2023 навчального року.
3. Завідувачам кафедр провести роз’яснювальну роботу та здійснювати 

контроль щодо ведення обліку роботи викладачів відповідно до оновленого 
Положення в Індивідуальних планах(діючого взірця) у весняному семестрі 
2021-2022 н.р.
4. Видавничому відділу (Бекішу В.) забезпечити виготовлення оновленого 

оновленого Індивідуального плану роботи викладача та її обліку згідно із 
заявкою від навчального відділу.
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5. Відділу ЄКТС та моніторингу якості освіти (доценту Капечуку В.) 
адаптувати та оновити рейтинг викладачів відповідно до оновленого 
Положення та враховувати при підсумках та складанні звітів кафедрами.
6. Завідувачам кафедр довести інформацію про оновлене Положення до 

викладачів відповідно до нормативних вимог (лист ознайомлення) та 
сприяти його дотриманню.
7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора 
професора Ерстенюк Г.

Ректор Микола РОЖКО

ПОГОДЖЕНО:

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛ

Перший проректор

Начальник відділу ECTS та 
моніторингу якості освіти

Г оловний бухгалтер

Начальник планово-фінансового відділу 

Начальник юридичного відділу 

Керівник навчального відділу

Катерина МАЦЬКЕВИЧ 

Леся ТИМОЩУК 

Уляна ХОМУТ

Василь КАПЕЧУК

Ганна ЕРСТЕНЮК

Володимир ГОЛУБ
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