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10.03.2022р. м. Івано-Франківськ № 260  -д

Щодо змін в організації освітнього 
процесу в ІФНМУ з 14 березня 2022р.

Відповідно до наказу МОН України від 07.03.2022р. №235 «Про деякі 
питання роботи закладів передвищої, вищої освіти на час воєнного стану, 
листів Міністерства освіти і науки України від 07.03.2022р. №1/3378-22 та 
Міністерства охорони здоров’я України від 07.03.2022р. №22-04/5555/2-22 , 
рішення ректорату від 10 березня 2022 року

НАКАЗУЮ:
1. З 14 березня 2022 року продовжити освітній процес в Університеті з 

використанням дистанційних технологій на усіх рівнях освіти, за усіма 
освітніми програмами (в т.ч. інтерни).

2. Деканам факультетів, директорам ННІПО і фахового медичного коледжу, 
начальнику відділу аспірантури і докторантури, навчальному відділу, відділу 
ЄКТС та моніторингу якості освіти, завідувачам кафедр вести моніторинг 
освітнього процесу.

3. Ввести зміни до графіку освітнього процесу на 2021-2022 н.р., зокрема 
тривалість весняного семестру продовжити на два тижні.

4. Відпрацювання пропущених занять, консультації проводити дистанційно 
відповідно до графіків кафедр..

5. Забезпечити індивідуальну освітню траєкторію учасникам освітнього 
процесу, які проходять службу в ЗСУ, підрозділах територіальної оборони,
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займаються волонтерською діяльністю (за наявності підтверджуючих 
документів).

6. Дирекції ННІПО ввести зміни до навчально-виробничих планів на 2022 рік, 
зокрема цикли стажування, спеціалізації, тематичного удосконалення 
відтермінувати до закінчення дії воєнного стану в Україні.

7. Начальнику відділу інформаційно-аналітичного забезпечення забезпечити 
можливість проведення освітнього процесу з використанням дистанційних 
технологій навчання на базі діючих тестових систем та платформ.

8. Завідуючій канцелярією та архівом довести даний наказ до керівників 
структурних підрозділів. ’

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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