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24 червня 2022 року м. Івано-Франківськ № 657-д

Про затвердження оновленої освітньої 
програми «Педіатрія», навчального та 
робочого навчального планів

Відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про передвищу 
освіту», «Про освіту», наказу МОН України від 26.01.2015р. №47 «Про 
особливості формування навчальних планів», принципів системи забезпечення 
якості освітньої діяльності викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської 
асоціації із забезпечення якості вищої освіти і національному стандарті України 
«Системи управління якістю» ДСТУ ІБО 9001:2015, наказу МОН України від 
08.11.2021р. №1197 «Про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 
222 Медицина для другого (магістерського) рівня вищої освіти; Положення про 
організацію освітнього процесу в Івано-Франківському національному 
медичному університеті (2022-4), з метою якісної та ефективної організації 
освітнього процесу в Івано-Франківському національному медичному 
університеті, на виконання рішення Вченої ради Університету (протокол № 8 
від 24 червня 2022 р.)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію з 27 червня 2022 року освітньо-професійну 
програму «Педіатрія» другого (магістерського) рівня вищої освіти (редакція 
02);

2. Затвердити та ввести в дію оновлені навчальний та робочий навчальні 
плани на 2022-2023 навчальний рік вище зазначеної освітньої програми.

3. Кафедрам, які забезпечують освітній процес на ОПП «Педіатрія», розробити 
навчальні та робочі навчальні програми, силабуси з дисциплін на 2022-2023 н.р.



4. Завідувачам кафедр ознайомити науково-педагогічних, педагогічних 
працівників кафедр зі змістом даного наказу і зобов’язати дотримуватись цього 
наказу.

5. Керівнику навчального відділу Володимиру ГОЛУБУ, завідувачці 
методичним кабінетом, доцентці Марті ЮРАК здійснювати моніторинг 
підготовки оновлення навчальних, робочих навчальних програм, силабусів з 
дисциплін кафедрами Університету і надавати методичну допомогу.

6. Завідуючій канцелярією та архівом Марії Крайник довести даний наказ до 
керівників структурних підрозділів.

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