ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника» – Твій шлях до омріяного успіху!

2020/21

СТУДЕНТСЬКИЙ ПУТІВНИК

Звернення ректора до студентів
Дороге студентство!
Радий вітати Вас у привітних стінах
Прикарпатського
національного
університету імені Василя Стефаника.
Протягом
десятиріч
наш
університетом є центром збереження
національних
традицій,
місцем
формування
висококваліфікованих
фахівців
та
водночас
потужною
інноваційною платформою для реалізації
нових ідей і розробок міжнародного рівня.
Ми активно розвиваємось завдяки тому, що добре розуміємо – лише
висока якість освіти й науки, формування конкурентоспроможного,
затребуваного фахівця, впровадження кращих міжнародних практик здатні
забезпечити бажані результати й стійкий розвиток.
У тісній співпраці з усіма стейкхолдерами університету ми щоденно
вдосконалюємо якість навчального процесу, створюємо найкращі умови для
професійного
зростання, інтелектуального розвитку та
виховання
високоморальних, патріотичних, освічених особистостей, спроможних вносити
істотний внесок у майбутнє України!
Ключовими цінностями нашого університету є:
Л – лояльність і відповідальність
І – інноваційність й індивідуальний підхід (студентоцентризм)
Д – довіра та допомога
Е – енергійність та ефективність
Р – розвиток і раціональність.
Щиро радію, що спільно із студентською спільнотою ми формуємо наш
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника –
конкурентоспроможний
освітній
та
науково-дослідницький
центр
міжнародного рівня, потенціал якого впливає на розвиток регіону та
формування людського капіталу!
Ректор університету

І.Є.Цепенда

Прагнеш успіху???
Обирай
Прикарпатський
університет!

Вітання ректора з
висоти 1800 м над
рівнем моря
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ЗМІСТ
Звернення ректора до студентів
Зміст
Наш ПНУ – найкращий!
- ПНУ – Університет 4:0
- міжнародна діяльність
- місце університету в рейтингах
- учасник консорціумів
- університет у соцмережах
Загальна інформація про університет:
- місія, бачення, цінності ПНУ
- структура університету
- віртуальний тур
- кількість студентів
- рівні підготовки (бакалавр, магістр, доктор філософії)
Студентські організації – долучайся!
- студентський Сенат
- студентський Профком
- молодіжний центр «Paragraph»
- психологічна адаптація студента
Наукова бібліотека
Дистанційне навчання в ПНУ
Унікальні додаткові можливості для студентів ПНУ!
- стипендії
- програми мобільності
- програми Erasmus+
- дозвілля
- Центр студентського розвитку
- спорт
- саморозвиток
- волонтерство
Навчальний процес:
- графік навчального процесу 2020-2021 н.р.
- розклад дзвінків
- розклад занять
Як студенти ПНУ впливають на якість навчального процесу?
Нормативно-правова база регулювання навчального процесу у ПНУ
Мотивація на щодень
Корисна інформація
Контакти

3

Сторінка
2
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
9
10
11
12
13
14
14
14
15
15
15
16
16
17
19
19
19
19
20
21
24
26
27

Наш ПНУ – найкращий!
ПНУ – Університет 4:0

4:0 Дигіталізація
3:0 Для бізнесу та регіону
2:0 Інновації та наука

1:0 Висока професійність

Міжнародна діяльність (кількість партнерів, країн-партнерів)
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Місце університету в рейтингах

Учасник консорціумів

Університет в соцмережах
Офіційний сайт університету https://pnu.edu.ua/
Офіційна сторінка у Facebook https://www.facebook.com/PNUVS
Офіційна сторінка в Instagram https://www.instagram.com/pnu_vs_official/
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Загальна інформація про університет
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» – класичний, орієнтований на міжнародні стандарти освіти
науково-освітній центр України.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника –
засновано 1940 року.
Місія, бачення, цінності ПНУ
Наша місія:
• освіта – надання якісних освітніх послуг,
спрямованих на підготовку високопрофесійних
фахівців;
• наука – формування сучасного дослідницького
університету – центру генерування інноваційних ідей
та їх реалізації;
• регіон – спрямування освітнього та наукового
потенціалу на розвиток і зміцнення регіону.
Бачення – Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника – це сучасний конкурентоспроможний освітній та науководослідницький центр міжнародного рівня, потенціал якого впливає на
розвиток регіону та формування людського капіталу
Ключові цінності:
Л – лояльність і відповідальність
І – інноваційність й індивідуальний підхід (студентоцентризм)
Д – довіра та допомога
Е– енергійність та ефективність
Р– розвиток і раціональність
Структура університету
Щоб ознайомитися з переліком факультетів та інститутів університету, а
також їхньою діяльністю перейдіть за посиланням, просканувавши QR-коди:

Факультети
Інститути
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Віртуальний тур

Щоб здійснити віртуальний тур по
університету та ознайомитися з найбільш
популярними місцями, тобі потрібно тільки
просканувати QR-код:
Кількість студентів
За всіма напрямами та спеціальностями в університеті (з урахуванням
коледжу) навчається:
за весь час діяльності
університет підготував
студентів
аспірантів
докторантів

30

14 735

304

понад
150 000

Рівні підготовки (бакалавр, магістр, доктор філософії)

25

В університеті на якісно
високому рівні реалізуються
програми підготовки:

7
за спеціальностями
ступеня молодшого
спеціаліста

85

за програмами доктора
філософії

66
за освітніми програмами
ступеня магістра

за спеціальностями (освітніми
програмами) ступеня бакалавра
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Студентські організації – долучайся!
У ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» функціонують студентські організації. Для того, щоб отримати
більш детальну інформацію про кожну із них, просто проскануй QR-код.
Студентський Сенат
Студентський Сенат – це орган студентського самоврядування, який
першочерговим завданням ставить захист прав студентів.
Обов’язки Студентського Сенату:
захист прав студентів на всіх рівнях адміністрації
університету;
організація дозвілля студентів;
ознайомлення студентів з університетом та
органами студентського самоврядування;
проведення культурно-масових заходів;
національно-патріотичне виховання студентів.

Голова студентського Сенату
університету
Офіційний
сайт студентського
Сенату:

Вікторія Вовк

+38 (066) 600 96 12
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Сторінка
студентського Сенату
у Facebook:

Студентський Профком
Студентський Профком – це об’єднана організація студентів університету,
яка представляє та захищає їх інтереси.
Обов’язки Студентського Профкому:
представлення та захист прав студентів на всіх
рівнях адміністрації університету;
організація культурних, освітніх, соціальних та
спортивних проектів;
організація благодійних акцій;
поселення студентів у гуртожиток.

Голова студентського Профкому
університету

Назарій Дюк

Офіційний сайт
студентського
Профкому:

Сторінка
студентського
Профкому у Facebook:

+38 (050) 972 16 85
Загальнодоступна група ПНУ life – це інформаційний майданчик для
тих, хто хоче бути в курсі останніх подій в університеті, отримання допомоги
студентами з розв’язанням проблем, з якими вони стикаються під час навчання
та можливість обміну думками.
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Молодіжний центр «Paragraph»
Молодіжний центр «Paragraph» – це перший в Івано-Франківську
відкритий студентський коворкінг-простір в межах ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника».
Місія, візія та цінності
Місія:
створити платформу для розвитку та дозвілля молоді
Івано-Франківська з метою посилення її потенціалу з
користю для країни.
Візія:
свідома, успішна та активна молодь, що вчиться і
працює в Україні, розвиваючи її та себе у ній.
Ключові цінності:
співпраця, повага, відкритість, прозорість, інклюзивність, чесність,
відповідальність, самосвідомість, неупередженість та неконфліктність.
Стратегічні напрямки роботи:

Неформальна
та
громадянська
освіта

Змістовне
дозвілля
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Підтримка
молодіжних
ініціатив

Психологічна адаптація студента
На допомогу студентам

Для забезпечення комфортних умов навчання відділ виховної
та психолого-педагогічної роботи пропонує:
проведення тематичних бесід, навчальних семінарів, тренінгів,
майстер-класів (як стати лідером, оратором; побудувати стартап; планувати власний час; вийти зі стресу; досягти
порозуміння з батьками, одногрупниками, викладачами);
проведення анонімних психологічних тестувань (індивідуальних,
групових) на професійну спрямованість, визначення здібностей і
обмежень; причин особистісних та групових конфліктів, причин
невдоволення перебування в університеті;
залучення до волонтерської діяльності;
надання кваліфікованої допомоги у вирішенні особистісних та
навчальних проблем (від нерозділеного кохання до навчальних
проблем).
Студенти людинознавчих спеціальностей (психологи, педагоги, соціологи,
соціальні працівники) мають можливість пройти виробничу та педагогічну
практику на базі відділу виховної та психолого-педагогічної роботи та
«приміряти на себе» свою майбутню професію.
Контакти
Адреса: вул. Шевченка, 57 (каб. 109)
Контактні телефони: 75-23-56; 59-60-57
Електронна адреса: vvppr@pnu.edu.ua
Офіційний сайт:
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Сторінка в Facebook:

Наукова бібліотека
Головною метою діяльності Наукової бібліотеки – сприяння справі
становлення висококваліфікованих фахівців, виховання у молоді кращих
людських та громадянських якостей, розширення інтелектуальних здібностей.
Читальні зали
Назва читального залу
Загальний «Читальний зал імені Богдана
Гаврилишина»
Читальний зал суспільних наук

Адреса

Графік роботи

вул. Шевченка, 57
(Центральний корпус
бібліотеки)
вул. Шевченка, 57
(Центральний корпус
бібліотеки)

Пн-Пт: 8.15 - 20.00
Сб: 9.00 - 16.00
Нд – вихідний
Пн-Пт: 8.15 - 20.00
Сб: 9.00 - 16.00
Нд – вихідний
Пн-Чт: 9.30 - 18.15
Пт: 9.30 - 17.15
Сб, Нд – вихідний
Пн-Чт: 8.15 - 17.30
Пт: 8.15 - 16.15
Сб, Нд – вихідний
Пн-Чт: 8.15 - 17.30
Пт: 8.15 - 16.15
Сб, Нд – вихідний
Пн-Чт: 8.15 - 17.30
Пт: 8.15 - 16.15
Сб, Нд – вихідний
Пн-Чт: 8.15 - 17.30
Пт: 8.15 - 16.15
Сб, Нд – вихідний
Пн-Чт: 8.15 - 17.30
Пт: 8.15 - 16.15
Сб, Нд – вихідний
Пн-Чт: 8.15 - 17.30
Пт: 8.15 - 16.15
Сб, Нд – вихідний
Пн-Чт: 8.15 - 17.30
Пт: 8.15 - 16.15
Сб, Нд – вихідний
Пн-Чт: 8.15 - 18.15
Пт: 8.15 - 17.15
Сб, Нд – вихідний
Пн-Чт: 8.15 - 17.30
Пт: 8.15 - 16.15
Сб, Нд – вихідний
Пн-Чт: 10.45 - 20.00
Пт: 9.30 - 17.30
Сб, Нд – вихідний
Пн-Чт: 8.15 - 17.30
Пт: 8.15 - 16.15
Сб, Нд – вихідний

Читальний зал напрямку міжнародних
відносин факультету історії і політології

вул. Чорновола, 1 (ауд. 101)

Читальний зал наукової літератури

вул. Шевченка, 79

Читальний зал філософських наук

вул. Шевченка, 57
(Гуманітарний корпус,
ауд. 509)

Читальний зал факультету природничих
наук

вул. Галицька, 201 (ауд. 108)

Читальний зал факультету туризму

вул. Галицька, 201 б (ауд. 310)

Читальний зал педагогічного факультету

вул. Бандери, 1 (ауд. 808)

Читальний зал слов’янської філології
Читальний зал «Бібліотека професора
В. Т. Полєка»

вул. Шевченка, 57
(Гуманітарний корпус,
ауд. 417)
вул. Шевченка, 57
(Гуманітарний корпус,
ауд. 317)

Читальний зал Навчально-наукового
інституту мистецтв

вул. Сахарова, 34 а (ауд. 101)

Читальний зал навчально-наукового
юридичного інституту

вул. Шевченка, 44 а (ауд. 301)

Читальний зал гуртожитку № 5

вул. Сухомлинського, 2 а

Читальний зал Коломийського
навчально-наукового інституту

вул. Лисенка, 8, м. Коломия
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Дистанційне навчання в ПНУ
У ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» функціонує система дистанційного навчання, що дає можливість
студенту отримати доступ до навчальних матеріалів з усіх дисциплін. Окрім
того, ця система передбачає проведення тестового контролю за результатами
опрацювання кожної теми з метою закріплення та перевірки знань студентів.
Дистанційне навчання дає змогу студенту працевлаштуватись за спеціальністю
та одночасно навчатись за індивідуальним графіком.
Як користуватись системою дистанційного навчання?
КРОК 1. Отримати логін та пароль у
Навчально-науковому центрі якості надання
освітніх послуг і дистанційного навчання
(Центральний корпус, ауд. 304).

КРОК 2. Перейти на сайт дистанційного
навчання:

КРОК 3. Авторизуватись, ввівши особистий
логін і пароль.

Викладач очима студентів
В Університеті діє соціологічний моніторинг «Викладач очима студента».
З його допомогою створюється можливість оцінки студентами якості роботи
професорсько-викладацького складу та шляхів її підвищення.
Для того, щоб пройти опитування, відскануй QR-код ↓
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Унікальні додаткові можливості для студентів
ПНУ!
Стипендії
Студенти Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника, які навчаються як на державній, так і на контрактній формі, можуть
отримувати різні види стипендій:
Стипендії

недержавні
✓

державні

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

стипендії Благодійного Фонду «Повір
у себе»;
стипендії Фонду Інституту
Східноєвропейських досліджень;
стипендії Фундації Лозинських (США)

академічні стипендії; соціальні стипендії;
академічна стипендія Президента України;
Соціальна стипендія Верховної Ради України студентам вищих
навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених
сімей;
Іменна стипендія Верховної Ради України студентам вищих навчальних
закладів;
Стипендія голови Івано-Франківської ОДА;
Академічні стипендії імені державних діячів першого українського уряду;
Академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні;
Академічна стипендія імені М. С. Грушевського;
Академічні стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих
навчальних закладів та аспірантам;
стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка та інші.
Програми мобільності
З університетами країн ЄС наш університет має:
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3
програм подвійних дипломів
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програми студентської
мобільності

Програми Erasmus+
Студенти
Прикарпатського
національного
університету імені Василя Стефаника мають можливість
проходити навчання, стажування в межах програми
навчальної мобільності ERASMUS+ KA1. Навчальна
мобільність. Дана програма передбачає університетську
співпрацю
для
взаємного
обміну
студентами,
викладачами та адміністративним персоналом на основі
укладання міжінституційних договорів між вищими
навчальними закладами країн-членів програм і країнпартнерів програми.
Еразмус+. Наш університет уклав близько 10 угод навчальної мобільності
з університетами ЄС. Впродовж такої мобільності студенти, навчаючись в
іноземному університеті, отримують щомісячну стипендію у розмірі 810-840
євро.
Дозвілля
Дозвілля студентів може бути реалізоване через:
Відділ виховної та
психолого-педагогічної
роботи

Спорткомплекс
«Наука»

Студентський центр
культури та дозвілля

Campus

Центр студентського розвитку
В кожній людині живе творча особистість, але не кожен може відкрити
це у собі. Саме тому в університету функціонує центр студентського
розвитку, завдання якого відкрити і розвинути творчі здібності студентів.
Центр студентського розвитку – це територія творчого успіху
активних, цілеспрямованих та креативних студентів.
Якщо Ти маєш чи відчуваєш свій творчий потенціал, тоді мерщій до нас,
будемо творити разом. На тебе чекають концерти, конкурси, фестивалі,
заняття вокалом, танцями, гра на музичних інструментах в компанії кращих з
кращих!
Керівник: Тимків Іван.
Контактний телефон: +38 (097) 967 82 18.
Електронна адреса: studcenter@pnu.edu.ua
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Спорт
Спортивний клуб «Наука» здійснює всебічну роботу
з розвитку фізичної культури і спорту серед студентів‚
аспірантів‚
професорсько-викладацького
складу‚
співробітників університету, членів їх сімей та інших
членів клубу.
Головною метою Клубу є заохочення до занять
спортом‚ оздоровлення та популяризація здорового
способу життя.
Контакти:
Україна,
м.
Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 57, І поверх Спортивний клуб «Наука».
Тел.: (0342) 59-60-80.
Спортивні секції університету:
Атлетизм
Баскетбол
Вільна боротьба
Волейбол
Гирьовий спорт
Дзюдо
Легка атлетика
Настільний теніс
Плавання
Спортивна аеробіка
Футбол
Хортинг
Шахи

Саморозвиток
Щодня у нашому університеті відбувається
чимало цікавих подій на різноманітні тематики:
тренінги, майстер-класи, воркшопи, семінари, зустрічі
з відомими людьми, конкурси, конференції.
Детальну інформацію про усі ці події шукай у
Календарі подій:
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Волонтерство
Соціальні проєкти університету:
Освітньо-благодійний проєкт
«ЯНГОЛИ ПОРУЧ»
Координатор – доцент Ореста Возняк.
Майбутні психологи, філософи, соціологи
із справді великим і добрим серцем, які є
волонтерами цих проєктів, неодноразово
організовували благодійні ярмарки зі
збору коштів для важкохворих діток,
проводять цікаві заняття для дітей з
особливими потребами у реабілітаційних
центрах, дарують радість і власноруч
зроблені подарунки маленьким пацієнтам
Обласної дитячої клінічної лікарні.
Проєкт «ЛІКАР СВЯТО»
Координатор – доцент Мирослава КулешаЛюбінець.
«Лікар Свято» – молодіжний волонтерський
проєкт, метою якого є психологічний
супровід дітей та підлітків у стаціонарних
відділеннях
дитячих
лікувальнопрофілактичних закладів засобами сміху,
ігротерапії, арт-терапії. Проєкт «Лікар
Свято» діє з лютого 2015 р.

Долучайся до соціальних проєктів університету у Facebook:
Освітньо-благодійний проєкт
«ЯНГОЛИ ПОРУЧ»

Проєкт «ЛІКАР СВЯТО»
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Волонтерство
Соціальні проєкти університету:
Проєкт «ШКОЛА УПРАВЛІНЦІВ
НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ»
Координатор – доцент Ірина П’ятничук.
Проєкт «Управлінці нової генерації» – це
інноваційна освітня платформа, яка дає
змогу
продуктивно
розвинути
управлінські та економічні здібності
молоді. Проєкт реалізується кафедрою
управління та бізнес-адміністрування для
учнів старших класів (10-11) і передбачає
організацію і проведення серії навчальних
тренінгів, майстер-класів, воркшопів,
комунікації з управлінцями органів
місцевого самоврядування та успішними
менеджерами підприємств та організацій
нашого регіону.
Дізнайся більше про цей соціальний проєкт на офіційній сторінці:

Проєкт «ШКОЛА УПРАВЛІНЦІВ
НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ»

Дізнайся більше про всі соціальні проєкти університету на офіційній
сторінці:

СОЦІАЛЬНІ ПРОЄКТИ
УНІВЕРСИТЕТУ
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Навчальний процес
Графік навчального процесу 2020-2021 н.р.
Щоб переглянути графік навчального процесу для студентів денної та
заочної форми навчання різних освітніх рівнів, відскануй QR-код:

Розклад дзвінків
РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ
на літній період

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ
на зимовий період

№ пари

Початок

Закінчення

Перерва

№ пари

Початок

Закінчення

Перерва

1 пара
2 пара
3 пара
4 пара
5 пара
6 пара
7 пара
8 пара

8:30
10:05
11:55
13:30
15:05
16:40
18:15
19:50

9:50
11:25
13:15
14:50
16:25
18:00
19:35
21:10

15 хв.
30 хв.
15 хв.
15 хв.
15 хв.
15 хв.
15 хв.

1 пара
2 пара
3 пара
4 пара
5 пара
6 пара
7 пара
8 пара

9:00
10:30
12:15
13:50
15:25
16:55
18:25
19:55

10:20
11:50
13:35
15:10
16:45
18:15
19:45
21:15

10 хв.
25 хв.
15 хв.
15 хв.
10 хв.
10 хв.
10 хв.

Розклад занять
Щоб переглянути розклад занять ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника», відскануй QR-код:

Потім з випадаючого списку обери свій структурний підрозділ, назву
групи та період часу.
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Як студенти ПНУ впливають на якість
навчального процесу?
1
В університеті систематично здійснюється опитування студентів
усіх курсів «Викладач очима студентів» щодо оцінки якості організації
навчання.
2
Після вивчення кожного курсу студенти мають можливість оцінити
якість його викладання у Системі дистанційного навчання за
допомогою окремого елементу «Опитування».
*Інформація та посилання щодо опитування студентів оприлюднюється:
на сторінці Системи
дистанційного навчання у розділі
новини

3

на сторінці Навчально-наукового
центру якості надання освітніх
послуг та дистанційного навчання

З пропозиціями щодо покращення навчального процесу чи
зауваженнями студенти можуть звернутись безпосередньо до декана
факультету або директора навчально-наукового інституту, а також до
представників студентства в органах управління університетом:
- Вченої ради факультету чи інституту;
- Вченої ради університету;
- засідання ректорату;
- засідання стипендійної комісії;
- студентського сенату;
- профкому студентів.

4
З питань порушення академічної доброчесності студенти можуть
звернутись за телефоном довіри.
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Нормативно-правова база регулювання
навчального процесу у ПНУ

Закони
України

Постанови
Кабінету
Міністрів
України

Положення

Накази
МОН

Листи МОН
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Закони України
1. Закон України «Про освіту»
2. Закон України «Про вищу освіту»

Постанови Кабінету Міністрів України
1. Про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення та інші документи, що регламентують права
та обов’язки студента
Організація навчального процесу
1. Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів
вищих закладів освіти
2. Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих закладах
освіти
3. Положення про дистанційне навчання
4. Положення про організацію та проведення практики
5. Додаток до положення про організацію та проведення практики
6. Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів
з організації освітнього процесу в ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»
7. Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії
у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
8. Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або
юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення у ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
9. Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування
навчальних дисциплін в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника»
10. Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
11. Положення про дистанційну форму навчання (2018 р.)
12. Положення про науково-методичну раду (наказ №23 від 11.01.2019р.)
13. Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
14. Про введення в дію «Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника» права на
вільний вибір навчальних дисциплін» (24.06.2016, №271)
15. Про порядок повторного вивчення дисциплін (кредитів ECTS) в умовах ECTS
(02.02.2016, №18)
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Регулювання стипендіального забезпечення студентів
1. Порядок призначення і виплати стипендій
2. Положення про порядок призначення стипендій Верховної Ради України
студентам вищих закладів освіти
3. Положення про академічну стипендію Кабінету Міністрів України студентам
вищих навчальних закладів та аспірантам
4. Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України
студентам вищих навчальних закладів та аспірантам
5. Положення про академічну стипендію імені М.С. Грушевського для студентів та
аспірантів вищих навчальних закладів
6. Правила призначення і виплати академічних і соціальних стипендій у ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
7. Положення про порядок призначення іменних стипендій Вченої ради
8. Положення про призначення стипендії голови облдержадміністрації та голови
обласної ради студентам вищих навчальних закладів (784/894-р від 19.12.2017 р.)
9. Положення про призначення стипендії голови обласної державної адміністрації та
голови обласної ради учасникам антитерористичної операції, які навчаються за
кошти фізичних осіб у вищих навчальних закладах державної та комунальної
форм власності (03.03.2017 №105/122-р)

Регулювання системи оцінювання студентів
1. Порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів (2010)
2. Доповнення до положення про «Порядок організації та проведення оцінювання
успішності студентів» (2013)
3. Наказ №70 від 04.02.2019 р. «Про організацію контролю якості знань студентів,
які навчаються за індивідуальним графіком»
4. Наказ №673 від 22.10.2018 р. «Про проведення зрізів залишкових знань»
5. Про допуск до проходження повторної атестації (08.04.2016, № 108)
6. Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (1.03.2016,
№ 43-АГП)
7. Про проведення зрізів залишкових знань (29.02.2016, № 42-АГП)
8. Про затвердження Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним
графіком (04.12.2014, №768)

Інші нормативні документи ПНУ
1. Наказ №155 від 07.03.2019 р. Про заходи з метою попередження булінгу та

насильства в освітньому просторі
2. Положення про запобігання академічному плагіату у ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника»
3. Положення про Комісію з питань етики та академічної доброчесності ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
4. Кодекс честі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника»
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Мотивація на щодень
«Прокидаючись вранці, запитай себе: «Що я повинен зробити».
Увечері, перш ніж заснути: «Що я зробив»
Піфагор

ДВНЗ
«Прикарпатський
національний
університет імені
Василя Стефаника»

«Кращий спосіб почати щось робити – перестати говорити і почати
робити»
Уолт Дісней

Випускники-магістри
ПНУ
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«Удосконалюватись – значить змінюватись, бути досконалим –
означає змінюватись часто»
Вінстон Черчілль

Випускники-магістри
ПНУ

«Не намагайся бути найкращим у світі. Віддавай світові все
найкраще, що є в тобі»
Регіна Бретт

Випускники-магістри
ПНУ

25

Корисна інформація
Якщо ти ще не є студентом ПНУ, але хочеш
приєднатись до «cool» когорти студентства,
то вступай до одного з найкращих
університетів України – Прикарпатського
національного університету імені Василя
Стефаника!
Усі умови вступу можна знайти за посиланням:

У нашому університеті найбільший вибір
спеціальностей на різних рівнях: молодшого
спеціаліста, бакалавра, магістра, доктора
філософії!
У пригоді можуть стати підготовчі курси в
університеті:

Якщо ти є студентом ПНУ або закінчуєш
навчання, то знай про можливості «Life long
learning» - «Освіти впродовж життя» - це
модний тренд світового рівня!
Детальніша інформація про можливості
продовження навчання в університеті за іншою
спеціальністю, підвищення кваліфікації,
проходження тренінгів, воркшопів та інших
видів сертифікатної неформальної освіти на
сайті Інституту післядипломної освіти та
довузівської підготовки:
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Контакти
76018, м. Івано-Франківськ
Код ЕДРПОУ 02125266
вул. Шевченка, 57
тел. (0342) 75-23-51
факс (0342) 53-15-74
e-mail: office@pnu.edu.ua
Гаряча лінія з ректором через електронну скриньку: rector@pnu.edu.ua
Офіційний сайт:

Сторніка в Instagram:

Сторінка у Facebook:

Youtube:

З нами Ти досягнеш успіху!
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