
 
 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

 
 

Н  А  К  А  З 
"31"  січня 2015 р.                           № 58-д 

м. Івано-Франківськ 
 

 

Про затвердження Положення про 

організацію освітнього процесу 

в університеті 
 
 
 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», з метою якісної та 

ефективної організації освітнього процесу в ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет», на виконання рішення Вченої ради 

університету (протокол № 1від 26 січня 2015 р.), 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити  Положення про організацію освітнього процесу у 

Державному вищому навчальному закладі «Івано-Франківський національний 

медичний університет» (надалі - Положення) (додається). 

2. Начальнику відділу ECTS та моніторингу якості освіти Капечуку В.В., 

затверджене Положення, довести до відома керівників структурних підрозділів 

університету з метою ознайомлення, вивчення та запровадження в освітній 

процес всіх розділів даного Положення. 

3. Керівникам структурних підрозділів привести у відповідність 

документацію підпорядкованих структурних підрозділів у відповідність до 

даного Положення. 

4. Керівникам структурних підрозділів університету, в межах своїх 

повноважень, забезпечити ознайомлення співробітників підпорядкованих 

підрозділів та осіб, які навчаються в університеті з даним Положення для його 

подальшого використання в роботі та навчанні.  

5. Науково-педагогічним працівникам кафедр, педагогічним працівникам 

медичного коледжу, співробітникам структурних підрозділів університету у 

своїй роботі керуватися цим Положенням. 

6. З моменту затвердження даного Положення вважати таким, що втратило 

чинність Тимчасове положення про кредитно-модульну систему організації 

навчального процесу (КМСОНП) в Івано-Франківському національному 



медичному університеті (нова редакція), затвердженого наказом ректора 

університету № 507-д від 18.07.2013 року. 

7. Начальнику відділу інформаційно-аналітичного забезпечення Сенчію 

В.М. розмістити дане Положення на веб-сайті університету. 

8. Завідуючій канцелярією Постернак Л.Є. довести даний наказ до відома 

всіх осіб зазначених в даному наказі.  

9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора 

професора Ерстенюк Г.М. 

 

 

Ректор                                  М.М. Рожко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено: 
 

Перший проректор        Г.М. Ерстенюк 

 

Головний бухгалтер        Л.В.Павлюк 

 

Начальник планово-економічного відділу    Л.А. Тимощук 

 

Начальник навчального відділу      М.О. Іванців 

 

Начальник юридичного відділу      О.Я. Сорока 

 

Голова студентського парламенту      О.В. Тромбола 

    

Начальник відділу ECTS та       В.В. Капечук 

моніторингу якості освіти 

 


