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УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Н А К А З 

 
16.09.2019 р.                                       м. Івано-Франківськ                                №  1031-д_ 

       
 

Про підготовку акредитаційних  

справ та проведення акредитації 

спеціальностей та освітніх програм 

в Університеті 

 

Відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 15 серпня 

2012р. № 801 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України», від 09 серпня 2001р. № 978 «Про затвердження Положення про 

акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 

навчальних закладах та вищих професійних училищах», від 29 серпня 2003 р. 

№1380 «Про ліцензування освітніх послуг» (Положення про Акредитаційну 

комісію), від 8 серпня 2007 р. № 1019 «Про ліцензування діяльності з 

надання освітніх послуг», наказів МОН, молоді та спорту України від 

29.11.2011 №1377 «Про внесення змін до наказу МОН України від 

24.12.2003р. №847», від 13.06.2012р. №689 «Про затвердження Державних 

вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого 

навчального закладу», «Положення про акредитацію освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977) 

та з метою належної підготовки та організованого проведення акредитації 

Університету зі спеціальностей 7.12010001 Лікувальна справа», 7.12010002 

Педіатрія, 7.12010005 Стоматологія, 7.120201101 Фармація та медичного 

коледжу зі спеціальностей 223 Медсестринство спеціалізацій  «лікувальна 

справа», «сестринська справа», 221 Стоматологія спеціалізація «стоматологія 

ортопедична» та 226 Фармація, промислова фармація 

 

Н А К А З У Ю: 
 

1. Створити комісію в Університеті для підготовки Акредитаційних 

справ зі спеціальностей та освітніх програм в складі: голови комісії -  

першого проректора професора Ерстенюк  Г.М, членів комісії: проректора з 

наукової роботи професора Вакалюка І.П., декана медичного факультету 

професора Яцишина Р.І., декана стоматологічного факультету доцента 

Бугерчука О.В., декана фармацевтичного факультета доцента Федяк І.О., 

декана факультету підготовки іноземних громадян професора Соломчака 
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Д.Б. начальника відділу ЄКТС та моніторингу якості освіти доцента 

Капечука В.В. та начальника навчального відділу Іванціва М.О. 
 

2. Створити комісію в медичному коледжі Університету для підготовки 

Акредитаційних справ зі спеціальностей в складі: голови комісії -  першого 

проректора професора Ерстенюк  Г.М, членів комісії: директора медичного 

коледжу доцента Боцюрка Ю.В., заступника директора медичного коледжу 

по навчальній роботі Шулепи С.Г., начальника відділу ЄКТС та моніторингу 

якості освіти доцента Капечука В.В. та начальника навчального відділу 

Іванціва М.О. 
 

3. Відповідальними за підготовку Звітів акредитаційного самоаналізу  

діяльності для докторів філософії, факультетів Університету та медичного 

коледжу призначити: 

- зі спеціальностей 7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія 

- декана медичного факультету професора Яцишина Р.І., заступника декана 

доцента Кобрина Т. З. та декана факультету підготовки іноземних громадян 

професора Соломчака Д.Б.; 

- зі спеціальності 7.12010005 Стоматологія декана стоматологічного 

факультету доцента Бугерчука О.В. та  декана факультету підготовки 

іноземних громадян професора Соломчака Д.Б.; 

- зі спеціальності 7.120201101 Фармація - декана фармацевтичного 

факультету доцента Федяк І.О. та декана факультету підготовки іноземних 

громадян професора Соломчака Д.Б.; 

 - зі спеціальностей 223 Медсестринство спеціалізацій  «лікувальна 

справа», «сестринська справа», 221 Стоматологія спеціалізація «стоматологія 

ортопедична» та 226 Фармація, промислова фармація директора медичного 

коледжу доцента Боцюрка Ю.В. 
 

3. Створити комісію щодо підготовки та проведення комплексних  

контрольних робіт для вітчизняних та іноземних студентів з дисциплін циклу 

професійної підготовки зі спеціальностей  7.12010001 Лікувальна справа, 

7.12010002 Педіатрія у складі: голів комісій – декана медичного факультету 

професора Яцишина Р.І. та заступника декана доцента Кобрина Т.З., членів 

комісії – декана ФПІГ професора Соломчака Д.Б., професора Пилипчука В.І., 

доцента Кузенко Р.Т., асистента Клименка Ю.А., професора Пахаренко Л.В., 

доцента Левицького І.В., доцента Курташ Н.Я., доцента Басюгу І.О., 

професора Кочергу З.Р., доцента Пилип’юк А.М., асистента Лазурукевич 

Х.В., асистента Стефанишин А.Б.,  доцента Барила Г.Г., доцента Кулаєць 

Н.М., доцента Вацебу М.О., доцента Суслик З.Р., доцента Мищенко І.А., 

доцента Мельник В.І., доцента Стовбан І.В., доцента Юрченко Н.Б., 

асистента Юкіш Г.Я., асистента Щирба М.О. 
 

4. Створити комісію щодо підготовки та проведення комплексних  

контрольних робіт для вітчизняних та іноземних студентів з дисциплін циклу 

професійної підготовки зі спеціальності  7.12010005 Стоматологія у складі: 

голови комісії – декана стоматологічного факультету професора Бугерчука 

О.В., членів комісії - декана ФПІГ професора Соломчака Д.Б., доцента 



3 

Бульбука О.І., доцента Шовкової Н.І., доцента Октисюка ЮВ., доцента 

Деркач Л.З., доцента Пантуса А.В., доцента Павелко Н.М., доцента 

Матвійківа Т.І. доцента  Мізюк Л.В., доцента Вдовенко Л.П. 
 

5. Створити комісію щодо підготовки та проведення комплексних  

контрольних робіт для вітчизняних та іноземних студентів з дисциплін циклу 

професійної підготовки зі спеціальності  7.120201101 Фармація у складі: 

голови комісії – декана фармацевтичного факультету доцента Федяк І.О., 

членів комісії - декана ФПІГ професора Соломчака Д.Б., доцента Грицик 

Л.М., доцента Феденько С.М., доцента Іванчук І.М., доцента Мельник М.В., 

доцента Фітковської І.П. 
 

6. Створити комісію щодо підготовки та проведення комплексних  

контрольних робіт з дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки для студентів спеціальностей 223 Медсестринство спеціалізацій  

«лікувальна справа», «сестринська справа», 221 Стоматологія спеціалізація 

«стоматологія ортопедична» у складі: голови комісії - директора медичного 

коледжу доцента Боцюрка Ю.В., членів комісії – викладача Шулепи С.Г. – 

голови методичної комісії з дисциплін загальноосвітньої підготовки, 

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, доцента Любчика І.Д., 

доцента Сливки Л.В., викладача Сеньків Р.С. 
 

7. Створити комісію щодо підготовки та проведення комплексних  

контрольних робіт з дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки зі спеціальностей 226 Фармація, промислова фармація у складі: 

голови комісії - директора медичного коледжу доцента Боцюрка Ю.В., членів 

комісії – викладача Шулепи С.Г. – голови методичної комісії з дисциплін 

загальноосвітньої підготовки, гуманітарних та соціально-економічних 

дисциплін, доцента Любчика І.Д., доцента Бутчак Х.М., викладача медичного 

коледжу Сеньків Р.С. 
 

8. Створити комісію щодо підготовки та проведення комплексних  

контрольних робіт з дисциплін циклу природничо-наукової підготовки для 

студентів спеціальностей 223 Медсестринство спеціалізацій  «лікувальна 

справа», «сестринська справа», 221 Стоматологія спеціалізація «стоматологія 

ортопедична», 226 Фармація, промислова фармація у складі: голови комісії - 

директора медичного коледжу доцент Боцюрка Ю.В., членів комісії – викладі 

медичного коледжу Дутчак У.М., Коник Ю.М., Іванців М.Я., Бойко Л.П., 

Павлюк І.Р., Перцович В.М., Кукурудз  С.М., Вовк Л.В. 
 

9. Створити комісію щодо підготовки та проведення комплексних  

контрольних робіт з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки 

для студентів спеціальностей 223 Медсестринство спеціалізацій  «лікувальна 

справа», «сестринська справа», 221 Стоматологія спеціалізація «стоматологія 

ортопедична», 226 Фармація, промислова фармація у складі: голови комісії - 

директора медичного коледжу доцента Боцюрка Ю.В., членів комісії – 

викладачів медичного коледжу Барило Н.І. Іванів Н.Я., Глов’як В.Г., 

Жукуляк О.М., Костащук Т.З., Христук В.Р., Вовк Л.В. доцента Гудивок В.І., 

доцента Павляка А.Я., доцента Петришин С.В. 
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10. Головам методичних комісій Університету та медичного коледжу 

підготувати та затвердити матеріали Комплексних контрольних робіт з 

дисциплін, з яких буде проводитися контроль знань студентів за циклами 

підготовки. 
 

11. Деканам факультетів: медичного – професору Яциншину Р.І., 

стоматологічного – доценту Бугрчуку О.В., фармацевтичного – доценту 

Федяк І.О., факультету підготовки іноземних громадян – професору 

Соломчаку Д.Б. та директору медичного коледжу доценту Боцюрку Ю.В. 

розробити та затвердити «Графіки проведення комплексних контрольних 

робіт». 

12.  Деканам факультетів: медичного – професору Яциншину Р.І., 

стоматологічного – доценту Бугрчуку О.В., фармацевтичного – доценту 

Федяк І.О., факультету підготовки іноземних громадян – професору 

Соломчаку Д.Б. та директору медичного коледжу доценту Боцюрку Ю.В. 

спільно з членами створених комісій провести зріз знань студентів з 

визначених дисциплін згідно затверджених Графіків проведення 

комплексних контрольних робіт. 
 

13. Керівникам структурних підрозділів Університету та медичного 

коледжу надати необхідну інформацію до Звіту акредитаційного самоаналізу  

діяльності. 
 

14. Начальнику відділу ЄКТС та моніторингу якості освіти  доценту 

Капечуку В.В., начальнику навчального відділу Іванціву М.О. надати 

методичну допомогу в підготовці Звіту акредитаційного самоаналізу  

діяльності коледжу та проведенні комплексних контрольних робіт студентів. 
 

15. Деканам факультетів: медичного – професору Яциншину Р.І., 

стоматологічного – доценту Бугрчуку О.В., фармацевтичного – доценту 

Федяк І.О., факультету підготовки іноземних громадян – професору 

Соломчаку Д.Б. та директору медичного коледжу доценту Боцюрку Ю.В. 

довести даний наказ до голів методичних комісій, членів створених комісій з 

проведення комплексних контрольних робіт, співробітників Університету, 

медичного коледжу та студентів, які будуть залучені до складання 

комплексних контрольних робіт. 
 

12. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

В.о. ректора, перший проректор                         Г.М. Ерстенюк 
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ПОГОДЖЕНО: 

Юридичний відділ   
                                            
Начальник відділу ЕСТS та  

моніторингу якості освіти                                                      В.В.Капечук 
 

Головний бухгалтер                                                                К.М. Мацькевич 
 

Начальник економічного відділу                                          Л.А. Тимощук  
 

Начальник навчального відділу                                             М.О. Іванців 

 

 


