
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

 
Н А К А З 

 
м. Івано-Франківськ 

 
„ 06” квітня 2020 р.                 № 208 
 
 
Про завершення 2019 – 2020 навчального року 
 
 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020        
року № 211, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 року           
№ 406, листів Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 року          
№ 1/9-154 та від 27.03.2020 року № 1/9-178, наказів ректора університету від          
12.03.2020 року № 181 та від 01.04.2020 року № 207  
 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Внести зміни до графіка навчального процесу, запровадивши дистанційну        

форму навчання для всіх здобувачів вищої освіти університету на час          
карантину. 

2. Заліково-екзаменаційні сесії, атестації, а також випуск здобувачів вищої        
освіти провести відповідно до графіка навчального процесу. 

3. Керівникам структурних навчальних підрозділів, завідувачам кафедр,      
науково-педагогічним та педагогічним працівникам кафедр: 

3.1. внести відповідні зміни в електронний розклад; 
3.2. поінформувати здобувачів вищої освіти про зміни у графіку        

навчального процесу, а також про його особливості на період         
карантину; 

3.3. на період карантину організувати контроль засвоєння здобувачами       
вищої освіти матеріалу, передбаченого робочими програмами      
навчальних дисциплін, за допомогою дистанційних технологій; 

3.4. аудиторні заняття, проведення яких неможливо організувати з       
використанням дистанційних технологій, перенести в     
електронному розкладі на пізніший термін; 



 
3.5. всі види практик провести у терміни, встановлені навчальними        

планами та графіком навчального процесу. У разі неможливості        
проходження здобувачами вищої освіти практики на      
підприємствах, з якими укладені угоди, провести такі практики на         
базі структурних підрозділів університету з використанням      
дистанційних технологій або, як виняток, перенести їх на пізніший         
термін;  

3.6. за потреби провести попередній захист курсових, кваліфікаційних       
робіт та / або захист практик з використанням дистанційних       
технологій; 

3.7. за 20 днів до захисту кваліфікаційних робіт забезпечити передачу         
електронних версій адміністратору системи перевірки робіт на       
оцінку рівня їх унікальності, шляхом надсилання на електронну        
адресу roman.dzumedzey@pnu.edu.ua; 

3.8. забезпечити виконання кожним здобувачем вищої освіти      
індивідуального навчального плану, розробленого на основі      
відповідної освітньої програми та навчального плану, з       
урахуванням особливостей організації освітнього процесу на період       
карантину. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректорів з        
науково-педагогічної роботи Михайлишин Г. Й., Запухляка Р. І.,      
Шарина С. В. та проректора з наукової роботи Якубів В. М. 

 
 
 
Ректор  І. Є. Цепенда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


