
УКРАЇНА 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

Н А К А З

05.01.2022р. м. Івано-Франківськ № 07-д

Щодо організації освітнього 
процесу в Університеті у 
весняному семестрі 2021-2022 н.р.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 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 коронавірусом SARS-Cov-2» (зі змінами), 
враховуючи епідемічну ситуацію в регіоні

НАКАЗУЮ:

1. Освітній процес в Університеті з 10 січня 2022 року продовжити за 
змішаною формою (аудиторною та дистанційною) для здобувачів освіти 
усіх рівнів, за усіма освітніми програмами: лекції проводити дистанційно, 
семінарські та 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 
до розкладів занять та часових норм, за винятком:

- з 24.01.2022 року для студентів 4 курсу ОПП 222 Стоматологія після 
проходження практики;



- з 21.03.2022 р. для студентів 5 курсу ОПП 226 Фармація, промислова 
фармація після проходження практики;

- з 24.01.2022 р. для студентів 3 курсу фахового медичного коледжу ОПП 226 
Фармація, промислова фармація після проходження практики.

навчання для слухачів циклів тематичного удосконалення продовжити 
дистанційно впродовж січня 2022 p., а з 1 лютого 2022 року- аудиторне.

2. Деканату фармацевтичного факультету для здобувачів освіти ОПП 226 
Фармація, промислова фармація (заочна форма) організувати сесії 
відповідно до графіку освітнього процесу.
Порядок відпрацювання пропущених аудиторних занять відповідно 
розпоряджень деканатів, ННІПО, фахового медичного коледжу, відділу 
аспірантури та докторантури.

3. Освітній процес на кафедрах:
хірургії стоматологічного факультету проводити у навчальних 

кімнатах експериментальної бази «Віварій», клінічної бази КНП «Лисецька 
ЦРЛ» (селище Лисець, вул. Радчанська, 10) і фахового медичного коледжу;

пропедевтики внутрішньої медицини проводити у навчальних 
кімнатах Геріатричного пансіонату, вулиця Медична, 4, Івано-Франківськ, 
кафедри мовознавства (завантаженість навчальних кімнат погодити з 
кафедрами);

фармакології та внутрішньої медицини №3 ім. проф. М. 
Бережницького проводити у виділених навчальних кімнатах корпусів 
Університету та клінічної бази КНП «Лисецька ЦРЛ» (селище Лисець, вул. 
Радчанська, 10).

неврології та нейрохірургії у навчальних кімнатах мовознавства 
(завантаженість навчальних кімнат погодити з кафедрами);

4. Графік освітнього процесу для здобувачів усіх освітніх програм може 
бути скорегований у відповідності до епідемічної ситуації, Наказів МОЗ 
України, МОН України та наказів по Університету.
5. Завідувачам кафедр, навчальні кімнати яких розміщені на клінічних 
базах закладів практичної охорони здоров’я з обмеженим доступом, зокрема 
акушерства і гінекології ім. проф. Ланового І.Д., педіатрії, анестезіології та 
інтенсивної терапії та інші, 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 
роз’яснювальну роботу та моніторинг в гуртожитках для запобігання 
розповсюдження інфекційних захворювань гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 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.

Ректор Микола РОЖКО

ПОГОДЖЕНО: 
Перший проректор Ганна ЕРСТЕНЮК 

Ігор ВАКАЛЮКПроректор з наукової роботи

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

Катерина МАЦЬКЕВИЧ 

Уляна ХОМУТ

Тарас КОБРИН

Головний бухгалтер

Начальник юридичного відділу

Начальник відділу ЄКТС та 
моніторингу якості освіти Василь КАПЕЧУК

В.о. керівника навчального відділу, 

Методист Марія АДАМІВ


