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15.04.2021р. м. Івано-Франківськ № 525-д

Про зміни до наказу 
№501-д від 12.04.2021р.

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 коронавірусом 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, рішення ректорату 

НАКАЗУЮ:
1. Пункт 1. наказу №501-д від 12.04.2021р. викласти в такій редакції:
- з 19.04.2021 р. для студентів першого та шостого курсів медичного факультету 
спеціальностей «Медицина», «Педіатрія»;
- з 19.04.2021 р. для студентів усіх курсів стоматологічного факультету;
- з 19.04.2021р. для студентів фахового медичного коледжу (усі курси);
- для студентів другого, третього, четвертого, п’ятого курсів спеціальностей 
«Медицина», «Педіатрія» продовжити навчання дистанційно до 07.05.2021р.;
- 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 07.05.2021 року;
- з 11.05.2021р. для студентів другого, третього, четвертого, п’ятого курсів 

спеціальностей «Медицина», «Педіатрія» продовжити навчання аудиторне;
- з 19.04.2021 р. для провізорів-інтернів спеціальності «Фармація» продовжити 

аудиторне навчання;



- з 11.05.2021р. 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 
здобувача освіти).
2. Керівнику навчального відділу Голубу В.В. довести даний наказ до усіх 

структурних підрозділів.
3. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на в.о. першого 

проректора, професора Яцишина Р.І.

ПОГОДЖЕНО:
В.о. першого проректора

Проректор з наукової роботи
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Начальник відділу ЄКТС та 
моніторингу якості освіти
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