
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

Н А К А З

26.01.2021р. м. Івано-Франківськ № 82-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»

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 у 
відповідності до наказу ректора ІФНМУ №767-д від 14.08.2020 року та правил 
розпорядку закладів охорони здоров’я, відповідно розкладів занять та часових 
норм, а саме:

- з 01.02.2021 року для студентів перших та випускних курсів усіх факультетів, 
фахового медичного коледжу, лікарів-інтернів, слухачів курсів спеціалізації та 
стажування;

- з 08.02.2021 р. для студентів 3-іх курсів усіх факультетів, студентів фахового 
медичного коледжу (інші курси), аспірантів, клінічних ординаторів;
- з 15.02.2021.р. для студентів 2, 4, 5 курсів («Медицина», «Педіатрія»), 2,4 курсів 
(«Стоматологія», «Фармація»); 2-го курсу «Фізична терапія, ерготерапія»;



- освітній процес для студентів 1 курсу ФПІГ прийнятих на навчання з січня до 
квітня 2021 року здійснювати за ОПП «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, 
промислова фармація» та Навчальними планами (1 семестр, 23 навчальні тижні з 
01.02.2021р., 2 семестр, 17 навчальних тижнів з 01.09.2021р.). Графіки освітнього 
процесу відповідають навчальним планам.

навчання для слухачів циклів тематичного удосконалення продовжити 
дистанційно впродовж лютого місяця 2021 року.

Порядок відпрацювання пропущених аудиторних занять відповідно 
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», кафедри українознавства та філософії і 
фахового медичного коледжу;
- 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 (з дисциплін: «Історія 
медицини», «Історія розвитку медичних знань»), українознавства і філософії, 
судової медицини та медичного права (з дисципліни «медичне право»), медицини 
катастроф та військової медицини (з дисципліни «безпека життєдіяльності») 
навчальний процес продовжити дистанційно тимчасово.

4. Графік освітнього процесу для здобувачів усіх спеціальностей може бути 
скорегований у відповідності 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. Проректору 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 розяснювальну 
роботу та моніторинг в гуртожитках для запобігання розповсюдження 
інфекційних захворювань гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
короонавірусом 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 першого проректора, 
професора Ерстенюк Г.М..



ПОГОДЖЕНО:
Перший проректор

Проректор з наукової роботи

Проректор з науково-педагогічної 
та лікувальної роботи 
Помічник ректора з адміністративно- 
господарської роботи

Г оловний бухгалтер

Помічник ректора з економічних питань

Юридичний відділ

Начальник відділу ЄКТС та 
моніторингу якості освіти

Керівник навчального відділу
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