
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ: 

1. Затверджений МОН України 06.07.2016 р. «Акт узгодження переліку 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) молодшого спеціаліста, 

бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 

Ліцензія: Серія АЕ № 636113 дата видачі 01.04.2015».  

2. Наказ МОН України №38-л від 03.03.2017 «Про ліцензування освітньої 

діяльності» https://mon.gov.ua/storage/app/media/protokoly-zasidan-

litsenziynoi-komisii/2017/38.pdf  

3.Наказ МОН України №109-л від 22.05.2017 «Про переоформлення 

ліцензій, який визнає недійсним ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої 

освіти Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» (серія АЕ № 636113 від 

01.04.2015 р.) 

4. «Положення про Міністерство освіти і науки України», затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з 

урахуванням Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів 

вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

01 червня 2016 року № 600 https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/630-2014-п  

5. Наказ ректора ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» (№ 86/06-07 С від 10.09.2019 р.) 

6. Стандарт вищої освіти України зі спеціальності 035 Філологія для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 20.06.2019 р. № 871) 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf  

7. «Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти» 

http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-

guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf  

8. Закон «Про вищу освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1556-18  

9. «Стратегія розвитку ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” на 2020-2025 рр.” (затверджено Вченою радою 

університету 26 червня 2019 р. протокол № 6 https://pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/10/Стратегія-розвитку-ПНУ-на-сайт_ост..pdf  

10. Статут Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника” 

https://ppop.pnu.edu.ua/статут-університету/  

11. Закон «Про освіту»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19  

12. «Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних 

документів з організації освітнього процесу в Державному вищому 

навчальному закладі “Прикарпатський національний університет імені 
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Василя Стефаника”» https://nmv.pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-orhanizatsiiu-osvitnoho-

protsesu-ta-rozrobku-osnovnykh-dokumentiv-z-orhanizatsii-osvitnoho-protsesu-

v-DVNZ-«Prykarpatskyi-natsionalnyi-universytet-imeni-Vasylia-

Stefanyka».pdf  

13. «Положення про проектні групи та групи забезпечення з розроблення і 

запровадження освітніх програм у Державному вищому навчальному 

закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»»  https://nmv.pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/118/2019/09/Положення-групи-проектні-

забезпечення.pdf  

14. «Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника” права на 

вільний вибір навчальних дисциплін» https://philology.pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/2/2018/01/271.pdf  

15. «Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»» 

https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/11/Положення-

дуальна-освіта.pdf  

16. Наказ МОН «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з 

питань прийому на навчання до закладів вищої освіти» від 13 жовтня 2017 

р. № 1378 https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/vstup-2018/veliky-

umovi/1-nakaz-umovi-2018.pdf  

17. «Положення про порядок визначення академічної різниці та 

перезарахування навчальних дисциплін в Державному вищому 

навчальному закладі “Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника”» https://nmv.pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-poriadok-vyznachennia-

akademichnoi-riznytsi-ta-perezarakhuvannia-navchalnykh-dystsyplin-v-DVNZ-

«Prykarpatskyi-natsionalnyi-universytet-imeni-Vasylia-Stefanyka».pdf  

18. «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу 

Державного вищого навчального закладу» https://nmv.pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-akademichnu-mobilnist-

uchasnykiv-osvitnoho-protsesu.pdf  

19. «Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти 

у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»» 

20. Наказ Ректора «Про вивчення вибіркових дисциплін» від 31.03.2015, № 

190 https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Poriadok-

vyvchennia-vybirkovykh-dystsyplin-31.03.2015-№190.pdf  

21. «Положення про порядок організації та проведення оцінювання 

успішності студентів Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника» http://nmv.pnu.edu.ua/wp-
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content/uploads/sites/118/2018/04/Poriadok-orhanizatsii-ta-provedennia-

otsiniuvannia-uspishnosti-studentiv-2010.pdf. 

22. «Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти»  

https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-

monitorynh-yakosti-rivnia-znan-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity-1.03.2016-№43-

AHP.pdf  

23. «Положення про підтримку наукових і науково-педагогічних 

працівників університету, які публікують праці у виданнях, що входять до 

наукометричних баз Scopus тa Web of Science» № 703 від 31.10.2018 

року)  https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/scopus-support-

%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%95.doc.  

24. «Положення про Комісію з питань етики та академічної доброчесності 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»» https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/  

25. «Положення про запобігання академічному плагіату» 

https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/положення-про-запобігання-

плагіату-у-ДВНЗ-Прикарпатський-національний-університет-імені-

Василя-Стефаника.pdf  

26. Кодекс честі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» https://pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/02/code_of_honor.doc.  

27. «Положення про порядок повторного вивчення дисциплін (кредитів 

ECTS) в умовах ECTS» https://nmv.pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/118/2019/10/Polozhennia-pro-poriadok-povtornoho-

vyvchennia-dystsyplin-kredytiv-ECTS-v-umovakh-ECTS-№18-vid-

2.02.2016r..pdf  

28. Наказ ректора  №329 від 29 травня 2018 р. «Про використання тестової 

форми проведення семестрових екзаменів та підсумкової атестації з 

використанням комп’ютерних технологій» https://nmv.pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/118/2019/10/329_29.05.2018.pdf  

29. «Положення про стажування та підвищення кваліфікації наукових, 

педагогічних і науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» (зі змінами і 

доповненнями наказ ректора № 275 від «05» липня 2016 р.)»  

https://pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/02/Polozhennya_pro_stazhuvannya_PrNU17-1.doc.  

 30. «Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої 

освіти» №43-АГП від 02.03.2016 р.» https://nmv.pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-monitorynh-yakosti-rivnia-

znan-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity-02.03.2016-№43-AHP-1.pdf  

31. «КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» на 2016-2018 роки» 

https://ppop.pnu.edu.ua/колективний-договір/  
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32. Закон України «Про охорону праці» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2694-12  

33. «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах 

освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0100-18#n15  

34. «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 

з питань охорони праці» https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0231-05#n32  

35. «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, 

підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-06#n15   

36. «Положення про порядок проведення навчання / перевірки знань з 

питань охорони праці у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника»  

37. «Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним 

графіком у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»(введено в дію наказом ректора №768 від 04.12.2014; внесено 

зміни наказом  №628 від 25.09.2019 р.) https://nmv.pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/118/2019/09/наказ-628.pdf 

38. «Положення про дистанційну форму навчання» 

https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/12/Polozhennia-pro-

orhanizatsiiu-dystantsiinoi-formy-navchannia-2018.pdf  

39. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 

«Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих 

навчальних закладів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1045-2016-п  

40. «Правила призначення і виплати академічних і соціальних стипендій у 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» 

https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Pravyla-

pryznachennia-i-vyplaty-akademichnykh-i-sotsialnykh-stypendii.pdf  

41. «Положення про академічну стипендію Кабінету Міністрів України 

студентам вищих навчальних закладів та аспірантам», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 980  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/980-2001-п  

42. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2657-19  

43. Наказ ректора «Про заходи з метою попередження булінгу та насильства 

в освітньому просторі» від 07 березня 2019 року №155 

https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/03/наказ-155.pdf  

44. Наказ ректора «Про підготовку навчальних планів підготовки здобувачів 

вищої освіти за ступенем бакалавра та магістра у 2016 році» від 15.06.2016 

р. № 242 https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Pro-
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pidhotovku-navchalnykh-planiv-pidhotovky-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity-za-

stupenem-bakalavra-i-mahistra-u-2016-rotsi-15.06.2016-№242.pdf  

45. «Базове положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи 

науково-педагогічних працівників та положення про рейтингове 

оцінювання здобувачів вищої освіти у ДВНЗ “Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника”», 

https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Bazove-

Polozhennia-pro-reitynhove-otsiniuvannia-efektyvnosti-roboty-naukovo-

pedahohichnykh-pratsivnykiv-DVNZ-“Prykarpatskyi-natsionalnyi-universytet-

imeni-Vasylia-Stefanyka”.pdf  

46. «Положення про ректорат ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника»» https://pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/02/Положення-про-ректорат-робочі-органи.docx  

47. «Положення про порядок розподілу навчальних дисциплін між науково-

педагогічними працівниками кафедр університету» 

https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/07/Poriadok-

rozpodilu-navch-dyscyplin-mizh-npp-kafedr-universytetu.pdf  

48. «Положення про Факультет філології Державного вищого навчального 

закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»» https://philology.pnu.edu.ua/положення-про-факультет/  

49. «Положення про кафедру слов’янських мов»  

https://ksm.pnu.edu.ua/положення-про-кафедру/  

50. «Положення про кафедру світової літератури і порівняльного 

літературознавства»  https://kslipl.pnu.edu.ua/положення-про-кафедру/  

51. «Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних 

працівників державного вищого навчального закладу «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» № 856 від 28.12.2018 р. 

https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/Положення.pdf  

52. Лист МОН № 1/9-120 від 11.03.15 року «Про організацію вивчення 

гуманітарних дисциплін» http://vnz.org.ua/dokumenty/spysok/7470-lyst-mon-

ukrayiny--19-120-vid-11032015r  
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УГОДИ ТА ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ: 

1. Угода про співпрацю між Департаментом освіти, науки та молодіжної 

політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації та 

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» https://nmv.pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/118/2018/04/Uhoda-pro-spivpratsiu-z-Departamentom-

osvity-nauky-ta-molodizhnoi-polityky-Ivano-Frankivskoi-ODA.pdf ; 

2. Угода про співпрацю між Департаментом освіти та науки Івано-

Франківської міської ради та Державним вищим навчальним закладом 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Uhoda-pro-

spivpratsiu-z-Departamentom-osvity-ta-nauky-Ivano-Frankivskoi-miskoi-

rady..pdf;  

3. Угода про співпрацю між Управлінням культури, національностей та 

релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації та державним 

вищим навчальним закладом «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника https://nmv.pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/118/2018/04/Uhoda-pro-spivpratsiu-z-Upravlinniam-

kultury-Ivano-Frankivskoi-ODA..pdf  

4. Договір про надання послуг №№Т-66,Т-67 від 19.04 2018 р. між ПНУ і 

управлінням міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та 

інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації  

5. Угода про співпрацю між ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» та гірськолижним курортом 

«Буковель»  

6. Договір № 13с/15 від 14.09.2015р. про співзасновництво та діяльність 

друкованого засобу масової інформації між Івано-Франківським обласним 

інститутом післядипломної педагогічної освіти та ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені В.Стефаника» 

https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Uhoda-pro-spivpratsiu-z-Departamentom-osvity-nauky-ta-molodizhnoi-polityky-Ivano-Frankivskoi-ODA.pdf
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