
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

 
Н А К А З 

 
м. Івано-Франківськ 

 
„ 01 ” квітня 2020 р. № 208 
 
 
Про внесення змін до 
наказу ректора університету  
 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р.         
№ 211, листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 р. № 1/9-1545,            
наказів ректора університету від 11.03.2020 р. № 180, від 12.03.2020 р. № 181,             
розпорядження 53-р від 13.03.2020 р. про оголошення карантину 
 
НАКАЗУЮ:  
 

1.  Внести зміни до наказу ректора університету від 16.03.2020 р. № 187           
«Про проведення звітних наукових конференцій викладачів, докторантів,       
аспірантів та студентів університету за 2019 рік», виклавши його в такій           
редакції: 

2. Провести звітну наукову конференцію викладачів, докторантів,       
аспірантів та студентів університету за 2019 рік у режимі веб-конференції у           
такому порядку: 

- 6 квітня 2020 року о 14.00 год провести загальноуніверситетське         
дистанційне пленарне засідання за допомогою системи Webex Cisco;  

- 7 та 8 квітня 2020 року керівникам секцій провести дистанційні пленарні           
засідання секцій в інститутах, на факультетах згідно з графіком (додаток 1) за            
допомогою системи Webex Cisco. Координаторами дистанційних засідань в        
інститутах, на факультетах є заступники деканів / директорів з наукової роботи. 

3. Прес-секретарю університету Засідко Б. Д. до 3 квітня 2020 року          
розмістити на сайті університету оголошення про проведення звітної наукової         
конференції та електронну версію програми конференції.  

4.  Директору Інформаційно-обчислювального центру Анничу  А. Б.    
забезпечити мультимедійний супровід конференції 6, 7 та 8 квітня. 

5.  За результатами роботи підсекцій конференції визначити студентів       



для нагородження грамотами (2 особи з підсекції) та публікації їхніх статей в            
збірнику студентських наукових праць «Еврика-XXІ» (2 особи з підсекції). 

6. Електронну версію тез доповідей викладачів, які брали онлайн участь у           
пленарних засіданнях секцій у навчальних підрозділах подати до        
науково-дослідної частини до 1 травня 2020 року згідно з вимогами, вказаними           
у додатку 2. 

7.  Електронну версію тез доповідей студентів, які визначені для        
публікації в збірнику студентських наукових праць «Еврика-XXІ», та відгук         
наукового керівника у паперовому вигляді подати до науково-дослідної        
частини до 1 травня 2020 року згідно з вимогами, вказаними у додатку 3. 

8.  Начальнику редакційно-видавничого відділу «Плай»    
Головчаку  В. М. здійснити верстку та коректуру тез доповідей викладачів, які         
онлайн-виступили на пленарних засіданнях секцій у навчальних підрозділах, та         
студентів, які визначені для публікації в збірнику студентських наукових праць          
«Еврика-XXІ». 

9.  Контроль за виконання наказу покласти на проректора з наукової         
роботи Якубів  В. М. 
 
Ректор І. Є. Цепенда 

 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Проректор з наукової роботи В. М. Якубів 

  



Додаток 1  
до наказу ректора від «01» квітня 2020 року № 208 

 
Графік дистанційних пленарних засідань секцій в інститутах, на факультетах за 

допомогою платформи Webex Cisco 
 

7 
квітня 

10.00 – 11.00 Економічний факультет 
11.00 – 12.00 Педагогічний факультет 
12.00 – 13.00  Факультет іноземних мов 
13.00 –14.00 Філософський факультет 
14.00 – 15.00 Факультет математики та інформатики 
15.00 – 16.00 Факультет філології 
16.00 – 17.00 Факультет туризму 

8 
квітня 

10.00 – 11.00 Фізико-технічний факультет 
11.00 – 12.00 Факультет історії, політології і міжнародних відносин 
12.00 – 13.00  Факультет природничих наук 
13.00 –14.00 Факультет фізичного виховання і спорту 
14.00 – 15.00 Інститут післядипломної освіти та довузівської 

підготовки 
Коломийський навчально-науковий Інститут 

15.00 – 16.00 Навчально-науковий Інститут мистецтв 
16.00 – 17.00 Навчально-науковий Юридичний інститут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://econ.pnu.edu.ua/
https://pedagogical.pnu.edu.ua/
https://fim.pnu.edu.ua/
https://philosophical.pnu.edu.ua/
https://mif.pnu.edu.ua/
https://philology.pnu.edu.ua/
https://ft.pnu.edu.ua/
https://ftf.pnu.edu.ua/
https://ipmv.pnu.edu.ua/
https://fpn.pnu.edu.ua/
https://ffvs.pnu.edu.ua/
https://ipodp.pnu.edu.ua/
https://ipodp.pnu.edu.ua/
https://knni.pnu.edu.ua/
https://art.pnu.edu.ua/
https://law.pnu.edu.ua/


 
Додаток 2 

до наказу ректора від «01» квітня 2020 року № 208  
 

Вимоги 
до оформлення тез статей звітної наукової веб-конференції викладачів 
університету за 2019 рік для публікації у збірнику тез звітної наукової 

конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік 
 

Тези статей подаються в електронному вигляді (файл у редакторі Word-          
2003, 2007, 2010, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1             
у форматі А4, поля зверху, знизу – 2 см, зліва – 3 см, справа – 1 см) на                  
оптичному носії або на адресу: nauka@pnu.edu.ua (з поміткою у полі «тема» –            
тези звітної конференції, назва підрозділу, де працює автор статті). Файл          
назвати прізвищем автора статті. На першій сторінці зверху посередині         
вказується назва секції, назва статті великими літерами, нижче – прізвище, ім’я,           
по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посада. Завершує статтю          
список використаних джерел до 6-ти пунктів 
 
 

Зразок оформлення статті 
 

Секція______________________________________ 

НАЗВА СТАТТІ 
 

Прізвище, ім’я, по  батькові, 
науковий ступінь, вчене звання автора 

 
 

Текст статті (2 сторінки) 
 
 

Список використаних джерел (до 6-ти пунктів). 
  

mailto:nauka@pu.if.ua


Додаток 3 
до наказу ректора від «01» квітня 2020 року № 208 

 
Вимоги 

до оформлення тез статей звітної наукової конференції студентів університету 
за 2019 рік для публікації у збірнику «Еврика-XXІ» 

 
Тези статей подаються в електронному вигляді (файл у редакторі Word-          

2003, 2007, 2010, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1             
у форматі А4, поля зверху, знизу – 2 см, зліва – 3 см, справа – 1 см) на                  
оптичному носії або на адресу: nauka@pnu.edu.ua (з поміткою у полі «тема» –            
Еврика-ХХІ, назва підрозділу, де навчається студент). Файл назвати прізвищем         
автора статті. На першій сторінці зверху посередині вказується назва секції,          
назва статті великими літерами, нижче – прізвище та ім’я автора, курс та            
підрозділ, де навчається автор, прізвище та ініціали наукового керівника, його          
науковий ступінь, вчене звання. Завершує статтю список використаних джерел         
до 6-ти пунктів. Разом із статтею подається відгук наукового керівника у           
роздрукованому вигляді із завіреним підписом. 
 
 

Зразок оформлення статті 
 

Секція математичних наук 

ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ 
«ІТ-ШКОЛА ЮНОГО ФІНАНСИСТА» 

Халус Ю.І., 
I курс ОР магістр, факультет математики та інформатики, 

науковий керівник – Власій О.О., 
кандидат технічних наук, доцент 

 
Текст статті (2 сторінки) 

 
1. Булавенко С. Д. Фінансове виховання як основа формування соціально та          

економічно активної особистості. Вісник Чернігівського національного      
педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2017. Вип. 142.        
С. 20–22. URL: https://bit.ly/2INyAMv. 

2. Дудка О., Терешкун І. Можливості реалізації змістової лінії        
«Підприємливість та фінансова грамотність» на уроках інформатики. URL:        
ttps://bit.ly/2rAc8Mc. 

3. Helping Young Children Build 21st-Century Skills By David Ross. 2017. URL:           
https://bit.ly/2XSKOHn. 

4. OECD: Financial education and youth. URL: https://bit.ly/2INyJ2v.  
5. Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and 

Awarenes. URL: http://www. oecd.org/finance/financial-education/35108560.pdf. 

mailto:nauka@pu.if.ua
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671858:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671858:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
https://bit.ly/2INyAMv
https://bit.ly/2rAc8Mc
https://bit.ly/2XSKOHn
https://bit.ly/2INyJ2v
http://www.oecd.org/finance/financial-education/35108560.pdf


 


