
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Володимира Гнатюка
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Про організацію освітнього процесу 
в період з 16 листопада 2021 року

У зв’язку з тим, що відповідно до рекомендації МОН (лист № 1/9-558 від 
21.10.2021) 16 листопада 2021 року закінчується термін дії наказу № 239 від 
21.10.2021 р. про перехід ТИПУ на дистанційне навчання та враховуючи, що 
абсолютна більшість (97%) працівників університету вакцинована, а нещеплені 
працівники відсторонені від роботи, н а к а з у ю :

1. Застосувати в університеті з 16 листопада 2021 року модель змішаного 
навчання у такому форматі:

1.1. Всі лекційні заняття проводити у дистанційному режимі.

1.2. Дозволити проведення у приміщеннях університету індивідуальних та 
групових занять здобувачів чисельністю до 20 осіб з дотриманням карантинних заходів.

2. Продовжити в ТИПУ виконання вимог постанови КМУ від 09.12.2020 № 1236 
щодо відсторонення від роботи працівників ТИПУ, які не мають документа що 
підтверджує вакцинацію (жовтий або зелений сертифікат), документа від лікаря про 
одужання від СОУГО-19 (термін чинності довідки про одужання від СОУШ-19 90 днів), 
наявність протипоказань до вакцинування.

3. Забезпечити дотримання в університеті протиепідемічних заходів, 
встановлених МОЗ України в частині перебування в приміщеннях ТИПУ здобувачів 
вищої освіти і працівників, передбачених наказом ректора ТИПУ від 19.08.2020 р. за 
№ 168 (http://tnpu.edu.ua/about/public іпГопп/ир1оас1/2020/Накаг 168.pdf).

4. В період дії змішаного формату навчання посилити контроль за пропускним 
режимом та дотриманням санітарно-гігієнічних норм у гуртожитках і корпусах ТИПУ 
(проректор Гирило О.М., директор студмістечка Миськів А.В.).

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Підстава: службова записка першого проректора Терещука Г.В.
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