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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ
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08.04.2022р. м. Івано-Франківськ № 327-д

Щодо формування навчальних 
планів на 2022-2023 н.р.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» ( розділу XV Прикінцеві та 
перехідні положення п.2 підп. 2, 3); наказу МОН України від 26.01.2015 року 
№47 (документ 0132-15 чинний) «Про особливості формування навчальних 
планів на 2015/2016 н.р.», листа МОН України від 13.03. 2015 р. №1/9-126 
«Роз’яснення та рекомендації щодо реалізації наказу МОН України від 
26.01.2015 р. №47 та окремих норм Закону України «Про вищу освіту»

НАКАЗУЮ:
1. Навчальному відділу, із врахуванням рішення ЦМР Університету, привести 

у відповідність навчальні плани за усіма освітніми програмами на 2022-2023 
навчальний рік.

2. Внести зміни до «Положення про організацію освітнього процесу В 
ІФНМУ». Оновлене Положення представити на розгляд і затвердження Вченою 
радою (квітень 2022р.).

3. Завідувачам кафедр своєчасно внести зміни до навчальних, робочих 
навчальних програм та силабусів з дисциплін.

4. Завідувачці методичним кабінетом Університету, відділу ЄКТС і 
моніторингу якості освіти провести аудит навчальних планів, навчальних 
програм, силабусів дисциплін ( до 20.06.2022 р .) .



5. Керівнику навчального відділу подати навчальні плани на 2022-2023 н.р. на 
розгляд і затвердження Вченою радою ( травень 2022р.)

6 П ' * w * * v • •. Завідуючій канцелярією та архівом довести дании наказ до керівників 
структурних підрозділів.

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора.

Ректор Микола РОЖКО

ЗГІДНО 
з ОРИГІНАЛОМ

ПОГОДЖЕНО:
Перший проректор

Гарант ОПП «Медицина», декан 
медичного факультету 
Гарант ОПП «Стоматологія»,декан 
стоматологічного факультету 
Гарант ОПП «Фармація,промислова 
фармація», декан фармацевтичного 
факультету
Декан факультету підготовки 
іноземних громадян 
Гарант ОПП «Фізична терапія, 
ерготерапія»

Директор ННІПО

Директор фахового 
медичного коледжу

Начальник юридичного відділу

Г оловний бухгалтер

Заступник начальника планово- 
фінансового відділу

Начальник відділу ЄКТС та 
моніторингу якості освіти

Ганна ЕРСТЕНЮК

Роман ЯЦИШИН 

Олександр БУГЕРЧУК

Ірина ФЕДЯК

Дмитро COJIOM4AK

Наталія ГОЛОД 

Любомир ПЕЛЕХАН

Олександр БУЛЬБУК

Уляна ХОМУТ 

Катерина МАЦЬКЕВИЧ

Ірина КУЛИК 

Василь КАПЕЧУК

Керівник навчального відділу Володимир ГОЛУБ


