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«/З» 01- 2015 р. №  Щ

Про зміни у підпорядкуванні 
навчально-наукових підрозділів 
ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»

Відповідно до наказу ректора № 388 від 22.06.2015 р. і ухвали науково- 
технічної ради університету (протокол № 01 від 12 березня 2015 року) та з метою 
структурного впорядкування діяльності навчально-наукових підрозділів 
університету, забезпечення чіткої координації діяльності структурних підрозділів, 
а також удосконалення взаємодії їх наукової діяльності з навчальним процесом

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити підпорядкування наступних навчально-наукових підрозділів 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника».
Загальноуніверситетські навчально-наукові підрозділи:

• Ботанічний сад ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника” ;

• Дендрологічний парк “Дружба” загальнодержавного значення ім.
З.Ю .Павлика;

• Спільна навчально-наукова лабораторія фізики магнітних плівок Інституту 
металофізики ім. Г.В. Курдюмова ПАН України ті ДВНЗ “Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника” ;

• Навчально-науковий центр дослідження історії українського національно- 
визвольного руху імені професора Олександра Ю химовича Карпенка;

• Центр полоністики;



• Навчально-дослідний центр напівпровідникового матеріалознавства 
(НДЦНМ);

• Навчально-науковий Інститут історії, етнології і археології Карпат;
• Навчально-науковий центр соціологічних досліджень 

Прикарпатського регіону; »
• Ф ізико-хімічний інститут;
• Науковий інформаційно-аналітичних центр НАТО;
• Навчально-науковий інститут педагогіки і психології;
•  Центр соціальних досліджень
• Навчально-науковий інститут українознавства.
Навчально-наукові підрозділи інститутів, факультетів університету:
• Навчально-освітній центр українського козацтва імені полковника

Семена Височана (Інститут історії, політології і міжнародних відносин);
• Навчально-науковий центр розвитку туристично-краєзнавчих 

досліджень ім. М .Ш крібляка (Інститут туризму);
•  Криміналістичний центр (Ю ридичний інститут);
• Ю ридична клініка Ю ридичного інституту;
• Навчально-наукова лабораторія з дослідження проблем політики в 

сфері боротьби зі злочинністю ПНУ ім.В.Стефаника та НДІ вивчення проблем 
злочинності ім. академіка В.В.Сташиса НАПрН України (Ю ридичний інститут);

• Науково-дослідний центр “Наноматеріали в пристроях генерування
та накопичення енергії”(фізико-технічний факультет);

• Навчально-науковий центр “Педагогіка і психологія вищої ш коли” 
Інституту вищ ої освіти НАПН України і ПНУ ім.В.Стефаника (Педагогічний 
інститут);

• Н авчально-наукова лабораторія біохімічної екології (Інститут 
природничих наук);

• Спільна навчально-наукова лабораторія нелінійного 
функціонального аналізу Інституту прикладних проблем механіці математики 
імені Я .С.Підстригана НАН України і факультету математики та інформатики 
ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” .

Навчально-наукові підрозділи кафедр університету:
• Навчально-науковий центр досліджень Центрально-Східної Європи;
• Навчально-наукова лабораторія вуглецевих наноматеріалів для 

сугіерконденсаторів (кафедра матеріалознавства і новітніх технологій фізико- 
технічного факультету);

•  Навчально-науковий центр діагностики матеріалів (кафедра 
матеріалознавства і новітніх технологій фізико-технічного факультету);

• Навчально-методичний центр політичних та євроінтеграційних 
досліджень (кафедра політології Інституту історії, політології і міжнародних 
відносин);

•  Інформаційний центр Європейського Союзу (кафедра міжнародних 
відносин Інституту історії, політології і міжнародних відносин);



• Науково-дослідний центр “Психологія особистості” кафедра педагогічної 
і вікової психології філософського факультету);

• Центр тендерних студій (кафедра філософії і соціології філософського 
факультету);

• Навчально-наукова лабораторія статистичного аналізу (кафедра 
статистики і вищої математики факультету математики і інформатики);

• Навчально-технічний центр (кафедра фізики і хімії твердого тіла фізико- 
технічного факультету);

• Навчально-наукова лабораторія кафедри теорії і методики фізичної 
культури і спорту (факультет фізичного виховання і спорту);

• Навчально-наукова лабораторія кафедри біохімії і біотехнології (Інститут 
природничих наук);

• Центр досліджень дзвонарства (кафедра мистецьких дисциплін 
Педагогічного інституту).

Підстави: доповідні записки і службові подання керівників навчально- 
наукових підрозділів.

2. Керівникам навчально-наукових підрозділів до 01.09 2015 року 
привести у відповідність до Положення про навчально-наукові підрозділи 
свої положення.

3. Відділу економіки і фінансування (Ранюк М .М .) до 01.09 2015 року 
привести у відповідність до цього наказу штатні розписи навчально- 
наукових підрозділів університету.

4. Відділу кадрів (Смішко О.В.) до 15.09 2015 року внести відповідні 
зміни.

5. Контроль за виконання цього наказу покласти на проректора з наукової 
роботи Загороднюка А.В.

Ректор


