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Про призначення гарантів 
освітніх програм

У відповідності до Закону України «Про вищу освіту», постанов 
Кабінету Міністрів України № 1187 від 30.12.15 «Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» та № 
347 від 10.05.2018р. «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015р. № 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-наукової програми підготовки докторів 
філософії зі спеціальності 222 Медицина галузі знань 22 Охорона здоров’я 
Вірстюк Наталію Григорівну, доктора медичних наук, професора, 
завідувача кафедри внутрішньої медицини стоматологічного факультету.

2. Призначити гарантом освітньо-наукової програми підготовки докторів 
філософії зі спеціальності 221 Стоматологія галузі знань 22 Охорона 
здоров’я Дмитришин Тетяну Миколаївну, доктора медичних наук, 
професора, в.о. завідувача кафедри стоматології ННІПО.

3.Призначити гарантом освітньо-професійної програми (ОІТП) 
«Стоматологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 221 Стоматологія, галузі знань 22 Охорона здоров’я, 
Бугерчука Олександра Вікторовича, декана стоматологічного факультету, 
кандидата медичних наук, доцента кафедри ортопедичної стоматології.

4.Призначити гарантом ОПП «Фармація, промислова фармація» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, 
промислова фармація, галузі знань 22 Охорона здоров’я, Федяк Ірину



Орестівну, декана фармацевтичного факультету, кандидата фармацевтичних 
наук, доцента кафедри організації та економіки фармації і технології ліків.

5.Призначити гарантом ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, 
ерготерапія, галузі знань 22 Охорона здоров’я, Голод Наталію Романівну, 
кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента кафедри фізичної 
реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання.

6.Призначити гарантом ОПП «Медицина» другого (магістерського) рівня 
вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина, галузі знань 22 Охорона 
здоров’я, Яцишина Романа Івановича, декана медичного факультету, 
доктора медичних наук, професора кафедри внутрішньої медицини №1, 
клінічної імунології та алергології ім. академіка Є. М. Нейка.

7.Призначити уповноважену особу від ІФНМУ за внесення інформації 
стосовно акредитації освітніх програм до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти начальника відділу ЄКТС та моніторингу 
якості освіти, кандидата медичних наук, доцента Капечука В.В.
Покласти на призначених гарантів відповідальність за якість та проведення 
акредитації освітньо-професійних програм.

8.3авідуючій канцелярією та архівом Крайник М.І. довести даний наказ до 
відома осіб зазначених в наказі.

9.Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора 
Ерстенюк Г.М.

Ректор М.М. Рожко

ПОГОДЖЕНО: 

Перший проректор Г.М. Ерстенюк

Головний бухгалтер К.М. Мацькевич

Юридичний відділ У.В. Хомут

Начальник навчального відділу М.О. Іванців

Голова студентського самоврядування. О.В. Тромбола

Начальник відділу ЕСТ8 та 
моніторингу якості освіти В.В. Капечук

2


