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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Івано-Франківськ 

0 /  20/-^р. №

У зв’язку із підготовкою до формування замовлення на виготовлення 
документів про освіту для випускників університету 2017 року ОР магістр

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Керівників структурних підрозділів:
1.1 Забезпечити до 10 січня 2017 року перевірку даних про випускників 

ОР магістр 2017 року, які внесені у ЄДЕБО, а саме: прізвище, ім’я, по батькові 
випускника українською та англійською мовами, дату народження, паспортні 
дані (серію паспорта, його номер, ким і коли видано), ідентифікаційний код, 
інформацію про попередній документ про освіту (серія та номер диплому, коли і 
ким видано). У разі виявлення неточностей, необхідно повідомити про них та 
виправити разом з адміністратором по роботі з ЄДЕБО (кабінет 217,
центрального корпусу).

1.2. Після перевірки даних, відповідальним особам за замовлення на 
виготовлення документів про вищу освіту необхідно створити замовлення 
дипломів магістра в ЄДЕБО спільно з адміністратором по роботі з ЄДЕБО 
О.М. Жолоб. Замовлення документів про вищу освіту буде здійснювати у 
кабінеті 217 центрального корпусу згідно встановленого графіку:

Структурний підрозділ Дата Час
_________1----------------------- ------

Факультет філології 10.01.2017 14:00
____________ ------------------- ----------- —

Факультет математики та 
інформатики

10.01.2017 15:00
_______________і___і---------------- ------------

Фізико-технічний
факультет

10.01.2017 16:00



Педагогічний факультет 11.01.2017 9:00
Навчально-науковий 
юридичний інститут

11.01.2017 12:00
____________ Л ----1— ---------------------- ---------- -------------

Факультет іноземних мов 11.01.2017 14:00
Філософський факультет 11.01.2017 16:00

_________________  ± ± -----------------

Факультет 
природничих наук

12.01.2017 9:00
______________г  І _____ ______________________С---------------

Економічний факультет 12.01.2017 11:00
Івано-Франківський

коледж
12.01.2017 12:30

Факультет фізичного 
виховання і спорту

12.01.2017 14:00

Інститут післядипломної 
освіти та довузівської 

підготовки
12.01.2017 15:00

Навчально-науковий 
інститут мистецтв

13.01.2017 9:00
_________________________ -------- — -------------------------------

Факультет історії, 
політології і 

міжнародних відносин
13.01.2017 12:00

____________________ к____ __________________________ — ---------
Факультет туризму 13.01.2017 14:00

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на проректорів з 
науково-педагогічної роботи Г. Й. Михайлишин та С. В. Шарина.

Т. в. о. ректора А / Г. Й. Михайлишин

ПОГОДЖЕНО

Проректор
з науково-педагогічної роботи С. В. Шарин

Заступник начальника 
навчально-методичного відділу І.Ф. Солонець


