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Н А К А З

12.04.2021р. м. Івано-Франківськ № 501-д

Про зміни в організації освітнього 
процесу в Університеті у весняному 
семестрі 2020-2021 н.р.

На підставі Закону України від 30.03.2020 №540-ІХ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та 
економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби(СОУГО-19) та 
виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про 
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої короонавірусом SARS-Cov-2», Постанови КМ України від 09.12.2020 
№1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних заходів з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої короонавірусом SARS-Cov-2», листа Департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації 
від 12.04.2021 №355/01-14/02.2 та протоколу №9 від 09.04.2021 позачергового 
засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій (п.1 скасовано «червоний» рівень епідемічної небезпеки на 
території Івано-Франківської області та п.З вжити заходів щодо виконання вимог 
«жовтого» рівня епідемічної небезпеки

НАКАЗУЮ:
1. Освітній процес в Університеті продовжити за змішаною формою (аудиторною 

та дистанційною): лекції та семінарські заняття проводити дистанційно, 
практичні заняття в аудиторіях навчальних корпусів та клінічних баз, 
дотримуючись санітарно-епідеміологічних вимог та Алгоритму дій відповідно 
до наказу ректора ІФНМУ №767-д від 14.08.2020 року та правил розпорядку 
закладів охорони здоров’я, згідно з розкладами занять та часовими нормами, а 
саме:

- з 19.04.2021 року для студентів перших, третіх та шостих курсів медичного 
факультету спеціальностей «Медицина», «Педіатрія»;



- з 19.04.2021 р. для студентів усіх курсів стоматологічного факультету на базі 
стоматологічного корпусу;
- з 19.04.2021р. для студентів фахового медичного коледжу (усі курси) в корпусі 
коледжу;
- з 19.04.2021р. для студентів усіх курсів фармацевтичного факультету в корпусі 
факультету; заочна форма- дистанційно;

- з 19.04.2021р. для студентів третього та шостого курсів спеціальності «Медицина» 
та третього і п’ятого курсів спеціальності «Стоматологія», третього курсу 
спеціальності «Фармація, промислова фармація» факультету підготовки іноземних 
громадян;
- з 19.04.2021р. для аспірантів, клінічних ординаторів, слухачів циклів спеціалізації, 

лікарів -  інтернів усіх спеціальностей, крім лікарів-інтернів І року навчання 
спеціальності «Стоматологія» ( II заїзд (64 лікарі-інтерни) - з 05.05.2021р.));
- з 19.04.2021р. для студентів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» (усі 
курси);

- для студентів другого, четвертого, п’ятого курсів спеціальностей «Медицина», 
«Педіатрія» продовжити навчання дистанційно до 23.04.2021р.;

для студентів першого, другого, четвертого, п’ятого курсів спеціальності 
«Медицина» та першого, другого, четвертого курсів спеціальності «Стоматологія», 
першого, другого, четвертого курсів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація» факультету підготовки іноземних громадян продовжити навчання 
дистанційно до 23.04.2021 року;
- з 26.04.2021р. для студентів другого, четвертого, п’ятого курсів спеціальностей 

«Медицина», «Педіатрія» продовжити навчання аудиторне;
- з 26.04.2021р. для студентів перших , других, четвертих, п ’ятих курсів освітніх 

програм «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» ФПІГ, які 
знаходяться в Україні продовжити навчання аудиторне, за винятком студентів які 
знаходяться у своїх державах і не мають змоги повернутися, створити умови та 
забезпечити надання освітніх послуг дистанційно тимчасово (підстава заява 
здобувана освіти);
- деканату ФПІГ зібрати та надати навчальному відділу інформацію про кількісний 

склад студентів груп, курсів, факультетів, які знаходяться в Україні та за межами, 
провести роз’яснювальну роботу серед студентів щодо зміни освітнього процесу у 
весняному семестрі 2020-2021 н.р.
- навчання для слухачів циклів тематичного удосконалення продовжити 

дистанційно;
- навчання слухачів підготовчого відділення продовжити дистанційно до 

07.05.2021р.; перейти на аудиторне навчання з 11.05.2021р. для слухачів, які 
знаходяться на території України, а для тих, які знаходяться за межами держави 
організувати дистанційне навчання згідно із заявами, поданими здобувачами освіти.
Відпрацювання пропущених аудиторних занять здобувачами освіти проводити 

згідно з розкладами та відповідно до розпоряджень деканатів, ННІПО, фахового 
медичного коледжу, відділу аспірантури та докторантури .

2. Освітній процес на кафедрах:
- хірургії стоматологічного факультету проводити у навчальних кімнатах 
експериментальної бази «Віварій», кафедр українознавства та філософії, соціальної 
медицини та громадського здоров’я і фахового медичного коледжу;
- пропедевтики внутрішньої медицини проводити у навчальних кімнатах кафедр 
українознавства та філософії, мовознавства (завантаженість навчальних кімнат 
погодити з кафедрами);



- пропедевтики внутрішньої медицини проводити у навчальних кімнатах кафедр 
українознавства та філософії, мовознавства (завантаженість навчальних кімнат 
погодити з кафедрами);
- фармакології та внутрішньої медицини №3 ім. проф. М. Бережницького 
проводити у виділених навчальних кімнатах корпусів Університету.

3. Кафедрам: соціальної медицини та громадського здоров’я (усі дисципліни), 
українознавства і філософії (усі дисципліни), судової медицини та медичного 
права (з дисципліни «медичне право»), медицини катастроф та військової 
медицини (з дисципліни «безпека життєдіяльності»), мовознавства (за винятком 
іноземної мови та латинської мови) навчальний процес продовжити дистанційно.

4. Графік освітнього процесу для здобувачів усіх спеціальностей може бути 
скорегований відповідно до епідемічної ситуації, Наказів МОЗ України, МОН 
України та наказів по Університету.

5. Кафедрам: акушерства і гінекології ім. проф. Ланового І.Д., педіатрії, 
анестезіології та інтенсивної терапії освітній процес організувати в дві зміни за 
кафедральним розкладом (при потребі) та представити навчальному відділу.

6. В.о. проректора з науково-педагогічної та лікувальної роботи, доценту Кобрину 
Т.З проводити контроль щодо дотримання безпечних умов в підрозділах для 
учасників освітнього процесу з урахуванням епідемічної ситуації.

7. Голові студентського профкому Солоджуку Ю.І. проводити роз’яснювальну 
роботу та моніторинг в гуртожитках для запобігання розповсюдження 
інфекційних захворювань гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
короновірусом SARS-Cov-2» серед здобувачів освіти.

8. Керівнику навчального відділу Голубу В.В. вести моніторинг завантаженості 
навчальних аудиторій, клінічних баз, дотримання розкладу занять.

9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на в.о. першого проректора, 
професора Яцишина Р.І.

М.М. Рожко



ПОГОДЖЕНО:
В.о. першого проректора Р.І. Яцишин
Проректор з наукової роботи І.П. Вакалюк

Проректор з науково-педагогічної 
та лікувальної роботи Т.З. Кобрин
Помічник ректора з адміністративно- 
господарської роботи Т.М. Типусяк

Г оловний бухгалтер К.М. Мацькевич

Помічник ректора з економічних питань JI.A. Тимощук

Юридичний відділ У.В. Хомут

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

Керівник навчального відділу В.В. Голуб


