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Про зміни в організації освітнього 
процесу в Університеті

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(СОУЮ-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 Головного Державного санітарного лікаря МОЗ України від
22.08.2020 №50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 
освіти на період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 
(COVID-19)», листа Міністерства освіти і науки України №1/9-576 від 
12.10.2020року «Щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання», листа 
Міністерства освіти і науки України №1/9-626 від 13.11.2020року «Щодо 
організації освітнього процесу» та з метою запобігання коронавірусної 
хвороби, враховуючи епідеміологічну ситуацію в місті Івано-Франківську

НАКАЗУЮ:
1. Продовжити навчання з 30 листопада 2020 року до 31 грудня 2020 року для 
з добувачів освіти за змішаною формою : студентам: 6 курсу спеціальності 
7.12010001 «Лікувальна справа», 7.120.10002 «Педіатрія», 5 курсу ОПП 221 
«Стоматологія», 5 курсу ОПП 226 «Фармація, промислова фармація», 4 курсу 
ОПП 227 «Фізична терапія, ерготерапія», випускним курсам медичного 
коледжу спеціалізацій «сестринська справа», «лікувальна справа», 
«фармація», стоматологія ортопедична»(зубний технік) продовжити навчання 
аудиторно, крім дисциплін гігієна та екологія, соціальна медицина та 
громадське здоров’я (для 6 курсу); блоки 21 та22 (для 5 курсу стоматологія);



вікові та тендерні особливості фізичної терапії та ерготерапії; сучасні засоби 
фізичної терапії, ерготерапії (4курс фізична терапія), які проводити 
дистанційно.
2. Студентам 1-5 курсів 01111 222 «Медицина», 1-5 курсів ОПП 228 
«Педіатрія», 1-4 курсів ОПП 221 «Стоматологія», 1-4 курсів ОПП 226 
«Фармація, промислова фармація», 1-3 курсів ОПП 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія», студентам фахового медичного коледжу (за винятком випускних 
курсів), лікарям-інтернам (крім тих, які закінчують навчання в січні 2021року), 
слухачам курсів підвищення кваліфікації, клінічним ординаторам, аспірантам 
продовжити навчання дистанційно.
3. Навчання для лікарів-інтернів, які закінчують навчання в січні 2021 року, а 
саме спеціалізацій: дерматовенерологія, інфекційні хвороби, неврологія, 
психіатрія, радіологія, медицина невідкладних станів, фтизіатрія, судово- 
медична експертиза, загальна фармація продовжити навчання аудиторно, 
лекції продовжити дистанційно.
4. Організувати та провести літні практики для студентів 3-4 курсів (2019- 
2020н.р.) O llll «Стоматологія» у весняному семестрі 2020-2021 н .р ..
5. Завідувачам кафедр, які позбавлені тимчасово доступу до клінічних баз, 
організувати практичні заняття з дисциплін на інших базах Університету, а 
саме:

- кардіологія ( кафедра соціальної медицини та громадського здоров’я- три 
кімнати при потребі);

- гематологія та ревматологія (кафедра фармакології та внутрішньої медицини 
№3 ім. М.М. Бережницького, провулок Фортечний) початок занять з 8.00;

-гастроентерологія, нефрологія (Кафедра медичної інформатики, медичної та 
біологічної фізики), початок занять з 8.15;

- хірургія №2 та кардіохірургія ( кафедра мовознавста, вул. С. Бандери 79А), 
експериментальна база «Віварій»;

- хірургія стоматологічного факультету ( кафедра українознавства і філософії), 
експериментальна база «Віварій»;

- судинна хірургія ( кафедра українознавства і філософії), експериментальна 
база «Віварій»;

- акушерство і гінекологія (кафедра анатомії людини).
Для уникнення скупченості студентів кафедрам розробити кафедральні 
розклади з різним початком і закінчення занять в аудиторіях. На 
експериментальній базі «Віварій» за розкладом хірургічних кафедр;
6. Навчання здійснювати відповідно до розкладів занять з дотриманням 
часових норм. Використовувати дистанційну роботу для науково- 
педагогічних, педагогічних працівників (при потребі) з підпорядкуванням 
Правилам внутрішнього трудового розпорядку.



7. В.о. проректора з науково-педагогічної та лікувальної роботи, доценту 
Кобрину Т.З. та голові студентського профкому Солоджуку Ю.І. провести 
роз’яснювальну роботу в гуртожитках серед здобувачів освіти про дотримання 
правил карантину.
8. З добувачам освіти, які мають потребу в перебуванні в гуртожитках (сиріт, 
позбавлених батьківського піклування, проходять практику, підготовка до 
ліцензійних іспитів), іноземним студентам та іншим особам забезпечити 
можливість проживання в гуртожитках з дотриманням карантинних обмежень 
та заходів безпеки.
З метою створення безпечних умов проживання здобувачів освіти в 

гуртожитках обмежити відвідування гуртожитків сторонніми особами на 
період дії обмежувальних заходів.
9. Головному бухгалтеру Мацькевич К.М. звільнити від оплати здобувачів 

освіти, які виїжджають з гуртожитків на період карантину згідно поданої 
заяви, якщо була внесена оплата авансом, провести повернення або зарахувати 
за наступні періоди проживання.
10.Начальнику відділу інформаційно-аналітичного забезпечення Сенчію В.М. 
забезпечити можливість проведення освітнього процесу з використанням 
дистанційних форм навчання на базі діючих тестових систем та платформ.
11.Завідувачам кафедр проводити необхідні заходи для забезпечення 
освітнього процесу дистанційно з використанням тестової системи tests.if.ua , 
pmk.ifnmu.edu.ua та платформи Microsoft Teams та здійснювати моніторинг за 
проведенням занять науково-педагогічними, педагогічними працівниками.
12. Навчальному відділу, відділу ЄКТС та моніторингу якості освіти 
забезпечити моніторинг якості освітнього процесу, в тому числі і при 
використанні дистанційних форм навчання.
13. Деканам факультетів та директору ННГПО, Коледжу, завідувачу 
аспірантури та докторантури довести даний наказ до відома кафедр та 
здобувачів освіти та здійснювати моніторинг дистанційного навчання.
14. Керівникам всіх структурних підрозділів Університету здійснювати 
щоденний контроль за виконанням даного Наказу.
15.0бмежити в Університеті проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) 
в закритих приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення 
функціонування Університету - проведення вчених рад, засідань ректоратів, 
конкурсних комісій, Конференцій трудового колективу, Ліцензійних іспитів, 
тощо).

16. Співробітникам всіх структурних підрозділів Університету у своїй роботі 
керуватись вимогами даного наказу.



17.Завідуючій канцелярією та архівом Крайник М.І. довести даний наказ до 
відома усіх структурних підрозділів шляхом надсилання електронного 
повідомлення.

18. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Ректор М.М. Рожко
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