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Про проведення акредитаційної 
експертизи

Відповідно до підпункту 4 пункту 37 постанови Кабінету Міністрів 
України від 22.07.2020 року № 461, пункту 7 розділу II Положення про 
акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 
11.07.2019 року № 977 та відповідно до Тимчасового порядку проведення 
акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку, 
затвердженого рішенням Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти (НАЗЯВО) від 17.03.2020 року, протокол №6 (23) та наказу 
НАЗЯВО від 08 грудня 2021 року № 1952-Е для проведення акредитаційної 
експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 228 
«Педіатрія» освітньо-професійної програми «Педіатрія» за другим 
(магістерським ) рівнем вищої освіти (ID у ЄДЕБО 32184, (справа №1884/АС- 
21) в Івано-Франківському національному медичному університеті

Н А К А З У Ю :

1. Першому проректору Університету, професору Ерстенюк Г.М., керівникам 
структурних підрозділів, гаранту 01111 «Педіатрія», професору Волосянку 
А.Б., декану медичного факультету професору Яцишину Р.І. та завідувачам 
кафедр Університету, які забезпечують освітній процес на освітній програмі 
«Педіатрія» провести відповідну роботу щодо забезпечення акредитаційної 
експертизи O llll підготовки магістрів 228 «Педіатрія» в період з 21 по 23 
грудня 2021 року.
2. Начальнику відділу інформаційного забезпечення Грушевському Р.Є. 
надати доступ до внутрішнього порталу експертній групі на час роботи.
3. Головному бухгалтеру університету Мацькевич К.М. здійснити 
відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням акредитації -  відповідно до 
наказів Міністерства освіти і науки України від 14.01.2002р. №16, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 30.01.02 р. за № 81/6369 та від 
04.06.02 р. № 321, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.02 р.



за № 499/6787; а також витрат, пов’язаних з відрядженням для проведення 
акредитації та ліцензування - відповідно до Постанови КМУ № 1090 «Про 
ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» Національного агентства 
із забезпечення якості вищої освіти.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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