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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12 жовтня 2020 року № 19

Відповідно до наказу ректора № 174 від 25.06.2020 р. «Про організацію освітнього 
процесу в університеті у 2020-2021 н.р.», наказу ректора № 207 від 21.08.2020 р. «Про 
початок 2020-2021 н.р.», листа МОН «Щодо тимчасового переходу на дистанційне 
навчання», розпорядження декана № 12 від 31 березня 2020 «Про застосування 
дистанційних технологій в організації освітнього процесу Факультету педагогіки і 
психології згідно з рекомендаціями МОН України» від 11.10.2020 р., рекомендаційного 
листа проректора з навчально-методичної роботи Вернидуба Р. М. від 08.10.2020, рішення 
Вченої ради Факультету педагогіки і психології від 12.10.2020 р., з погіршенням 
епідеміологічної ситуації в Україні, спричиненої поширенням короновірусної хвороби 
(COVID-19) внести зміни до графіка освітнього процесу та розкладу занять:

1. Перевести аудиторні форми навчання на альтернативні з використанням 
дистанційних технологій навчання:

1.1. Студентів денної форми навчання всіх спеціальностей факультету з 13 жовтня 
по 15 листопада 2020 року.

1.2. Студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей з 15 жовтня по 
15 листопада 2020 року.

2. Завідувачам кафедр:
2.1. Забезпечити постійний моніторинг за дотриманням професорсько-викладацьким 

складом належної організації освітнього процесу засобами дистанційних технологій: 
модульного об'єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища Moodle (Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment) та на освітній платформі Google Meet.

2.2. Проконтролювати створення методичного забезпечення для студентів щодо 
ефективного проведення онлайн-занять у системі навчального середовища Moodle та 
Google Meet.

2.3. Методистам денної та заочної форм навчання забезпечити контроль за 
дотриманням затвердженого розкладу навчальних занять професорсько-викладацьким 
складом у системі навчального середовища Moodle та Google Meet відповідно.

2.4. Затвердити графік перебування викладачів на кафедрі та подати відповідний 
графік до 15.10.20 до деканату факультету.

2.5. Посилити контроль за виконанням викладачами кафедри наукової, методичної та 
організаційної видів діяльності.

3. Кураторам ЄКТС:

і



3.1. Проконтролювати до 16.10.20 стан реєстрації студентів у програмі Moodle та в 
електронній корпоративній пошті.

3.2. Забезпечити оперативне ведення електронних журналів на поточний навчальний
рік.

3.3. Забезпечити контроль за своєчасним веденням в електронному журналі 
поточного контролю успішності студентів денної/заочної форм навчання.

4. Заступнику декана по роботі зі студентами доценту В. М. Тітяєву спільно з 
самоврядними студентськими організаціями факультету провести роз’яснювальні бесіди 
серед студентів денної форми навчання щодо умов перебування студентів у гуртожитках 
на період з 15.10.20 по 15.11.20.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покладаю на заступників декана 
професора І. М. Шапошнікову і доцента В. М. Тітяєва, доцентів М. С. Севастюк та 
В. Г. Білик.

Декан
Факультету педагогіки і психології Т. О. Олефіренко
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