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Про призначення гарантів  
освітніх програм, бакалаврського  
рівня вищ ої освіти

У відповідності до Закону України «Про вищу освіту», постанов Кабінету 
Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 «Про затвердження Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» та від 24 березня 
2021 р. № 365 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 30 грудня 2015 р. № 1187», наказу МОН України «Про затвердження 
Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти» від 11.07.2019 № 977, Положення про 
організацію освітнього процесу в ІФНМУ, з метою подальшого 
вдосконалення організаційних механізмів розроблення, забезпечення 
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на певному рівні за 
спеціальностями, супроводження освітніх програм та навчальних планів, 
розвитку системи забезпечення якості освітньої діяльності в Університеті

НАКАЗУЮ :
1. Призначити гарантом освітньо-професійної програми (ОПП) «Парамедик» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 223 
Медсестринство, галузі знань 22 Охорона здоров’я, Сергія ФЕДОРОВА, 
доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри терапії і сімейної 
медицини післядипломної освіти.
2. Призначити гарантом освітньо-професійної програми (01111) «Медична 
косметологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
223 Медсестринство, галузі знань 22 Охорона здоров’я Олександра 
АЛЕКСАНДРУКА, кандидата медичних наук, доцента, завідувача кафедри 
дерматології та венерології.
3. Призначити гарантом освітньо-професійної програми (01111) «Сестринська 
справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 223 
Медсестринство, галузі знань 22 Охорона здоров’я, Оксану ГОТЮР, 
кандидата медичних наук, доцента кафедри внутрішньої медицини №2 та 
медсестринства.



4. Призначити гарантом першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі 
знань 03 Гуманітарні науки, Світлану ЛУЦАК, докторку філологічних наук, 
професорку, завідувачку кафедри мовознавства.
5. Затвердити Концепцію освітньої діяльності на першому (бакалаврському) 
рівні вищої освіти галузі знань 03 Гуманітарні науки для ліцензування та 
набору здобувачів освіти на 2022-2023 навчальний рік.

6. Призначити уповноважену особу від ІФНМУ за внесення інформації 
стосовно ліцензування освітніх програм методиста навчального відділу, 
кандидата філологічних наук, доцента Іванну ОЗАРКО.

7. Покласти на призначених гарантів відповідальність за якість проведення 
ліцензування та акредитації освітньо-професійних програм.
8. Завідуючій канцелярією та архівом Марії КРАИНИК довести даний наказ 
до відома осіб зазначених в наказі.

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