
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

Н А К А З

29 квітня 2022 року м. Івано-Франківськ №  417-д

Про затвердження нових редакцій Положень 
та Збірника документації з організації 
роботи кафедри в ІФНМУ

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу МОН України 
від 26.01.2015р. №47 «Про особливості формування навчальних планів», наказу 
МОН України від 16.02.2022р. «Про визнання таким, що втратив чинність, 
наказ МОН України від 07.08.2002р. №450 «Про затвердження норм часу для 
планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, 
наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних 
працівників вищих навчальних закладів», наказу МОН України від 18.06.2021р. 
№686 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи 
та переліків видів навчальної, методичної, інноваційної, наукової, 
організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково- 
педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти», листа МОН 
України від 13.03.2015р. №1/9-126 «Роз’яснення та рекомендації щодо 
реалізації наказу МОН від 26.01.2015р. №47 та окремих норм Закону України 
«Про вищу освіту», 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, Положення про організацію освітнього процесу 
в ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 2019-3, з 
метою якісної та ефективної організації освітнього процесу в Івано- 
Франківському національному медичному університеті, на виконання рішення 
Вченої ради Університету (протокол № 5 від 28 квітня 2022 р.)

НАКАЗУЮ:



1. Ввести в дію з 2 травня 2022 року Положення про організацію освітнього 
процесу в Івано-Франківському національному медичному університеті, 
редакцію 2022-4 (надалі -Положення 1), (додаток 1).

2. Навчальному відділу керуватися Положенням 1 (п.1.) при плануванні та 
розробці навчальних та робочих навчальних планів на 2022-2023 навчальний 
рік.

3. Ввести в дію з 25 серпня 2022 року Положення про нормування робочого 
часу для планування та обліку роботи науково-педагогічних і педагогічних 
працівників Івано-Франківського національного медичного університету, 
редакцію 2022-4 (надалі -  Положення 2), (додаток 2).

4. Ввести в дію з 2 травня 2022 року нову редакцію Збірника документації з 
організації роботи кафедри в ІФНМУ, 2022-3 (надалі- Збірник), (додаток 3).

5. Завідувачам кафедр ознайомити науково-педагогічних, педагогічних 
працівників кафедр з вище зазначеними Положеннями і Збірником та для 
оптимізації роботи використовувати у своїй роботі.

6. Керівнику навчального відділу Володимиру Голубу довести до відома 
завідувачів кафедр Університету нову редакцію «Збірника документації з 
організації роботи кафедри».

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

8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора 
Г анну Ерстенюк.
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