
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
першого проректора ІФНМУ

від 07.05.2021 року м. Івано-Франківськ

З метою належної організації та проведення освітнього процесу у весняному семестрі 
у 2020-2021 навчальному році та створення безпечних умов для здобувачів освіти, науково- 
педагогічних працівників, з урахуванням епідемічної ситуації в регіоні,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Навчання для студентів 2, 3, 4 та 5 курсів медичного, підготовки іноземних громадян 

факультетів з 11 травня 2021 року проводити за змішаною формою: практичні заняття в 
аудиторіях з дотриманням усіх протиепідемічних правил та розкладу занять, а лекції та 
семінарські заняття з дисциплін -  дистанційно відповідно розкладу. Для нижче перелічених 
кафедр заняття проводити у виділених навчальних кімнатах інших кафедр, а саме:
• Кафедра хірургії стоматологічного факультету - в аудиторіях кафедри «Соціальної 

медицини та громадського здоров’я», кафедри українознавства і філософії, 
експериментальній базі «Віварій;

• Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини - в аудиторіях кафедр «Мовознавства» та 
українознавства і філософії;

S  Іншим кафедрам при потребі проводити навчання в другу зміну на своїй базі за 
погодженням деканатів і навчального відділу.

2. Завідувачам кафедр Університету, які здійснюють освітній процес в зазначений вище 
період, для цих студентів створити безпечні умови з дотриманням усіх протиепідемічних 
вимог.

3. Для студентів факультету підготовки іноземних громадян 2, 3, 4, 5 курсів ОПП 
«Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація», які не мають 
можливості повернутись в Україну із-за епідемічної ситуації в країнах перебування, 
продовжити заняття дистанційно до закінчення семестру на підставі підтверджуючих 
документів, у т.ч. заяв здобувачів освіти.
Кафедрам Університету забезпечити дану форму навчання для таких студентів.

4. Деканату ФПІГ спільно з кафедрами Університету до 12.05 2021р. провести моніторинг і
забезпечити умови щодо навчання студентів, які продовжать аудиторне та для тих, які 
продовжать дистанційно, використовуючи одночасно обидві форми навчання ( при 
можливості), в іншому випадку провести переформатування груп відповідно до розкладу 
занять та календарно-тематичних планів з дисциплін.

5. У разі зміни епідемічної ситуації в регіоні, державі, академічній групі дотримуватись
правил карантину, застосувати дистанційне навчання для студентів та проінформувати 
деканат і навчальний відділ.

6. Керівнику навчального відділу Голубу В.В. довести дане розпорядження до деканатів та
відповідних кафедр.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

В.о. першого проректора Р.І. Яцишин


