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м. Івано-Франківськ 

 
„23” квітня 2020 р.  № 217 
 
Про виконання навчального  
навантаження у період карантину 
 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року         
№ 211 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від          
25.03.2020 року № 239), наказу Міністерства освіти і науки України від           
16.03.2020 року № 406, листів Міністерства освіти і науки України від           
11.03.2020 року № 1/9-154 та від 27.03.2020 року № 1/9-178, наказів ректора            
університету № 181 від 12.03.2020 року та № 207 від 01.04.2020 року  
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Протягом усього періоду карантину усі види занять, включно з тими, що           
проводяться та оплачуються на умовах погодинної оплати, проводити з         
використанням дистанційних технологій у кількості, що відповідає       
електронному розкладу.  

2. За необхідності дозволити відхилення дати та часу реально проведеного         
заняття від дати та часу, вказаного в електронному розкладі. 

3. Аудиторні заняття (лабораторні роботи, які потребують спеціального       
обладнання тощо), проведення яких неможливо провести з використан-        
ням дистанційних технологій, перенести в електронному розкладі на        
пізніший термін або замінити іншими видами занять (семінарськими,        
практичними тощо), які можна провести дистанційно. 

4. Якщо вивчення дисципліни та / або проведення практики неможливо       
здійснити з використанням дистанційних технологій, керівникам      
навчальних структурних підрозділів подати на ім’я ректора службові        
подання щодо зміни індивідуальних навчальних планів студентів       
невипускних курсів з ініціативою про перенесення такої дисципліни        
та / або практики на наступний навчальний рік. 



5. Для ефективного контролю за кількістю проведених занять та оцінюван-         
ням здобувачів освіти запровадити на весь період карантину ведення         
електронних журналів груп. Для цього деканам факультетів, директорам        
інститутів (директору коледжу) рекомендовано організувати розподіл      
груп за кожною кафедрою (кожним відділенням коледжу) для заведення         
електронного журналу групи. Електронний журнал групи рекомендова-       
но реалізувати в межах створеного для кожного навчального структур-         
ного підрозділу спільного Google диска за допомогою Google таблиці за          
зразком, що знаходиться в галереї шаблонів домену Прикарпатського        
національного університету імені Василя Стефаника за покликанням       
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/?ftv=1&folder=0AE_RtRZZf9N7U
k9PVA. Доступ до редагування електронного журналу групи за        
допомогою корпоративної пошти у домені @pnu.edu.ua повинні       
отримати всі викладачі, що ведуть заняття у даній групі. 

6. Науково-педагогічним та педагогічним працівникам 
6.1. усі проведені за весь період карантину заняття, а також результати          

тестувань, опитувань, оцінювань тощо заносити дистанційно в       
електронний журнал групи;  

6.2. забезпечити збереження необхідних матеріалів щодо проведення      
кожного заняття у вигляді результатів тестування, видачі завдань        
та оцінювання виконаних робіт, скріншотів онлайн-лекцій,      
консультацій, записів відеоконференцій, хронологічних записів     
роботи зі студентами у системі дистанційного навчання тощо для         
надання цих матеріалів на вимогу після закінчення карантину. 

7. Завідувачам кафедр (відділень коледжу) щотижня контролювати      
ведення електронних журналів груп науково-педагогічними     
працівниками кафедри (педагогічними працівниками коледжу). Для      
забезпечення такого контролю завідувач кафедри (відділення коледжу)       
повинен отримати доступ на перегляд електронних журналів за        
допомогою корпоративної пошти у домені @pnu.edu.ua. 

8. Дозволити заповнення академічних журналів груп після завершення       
карантину відповідно до електронного розкладу. 

9. Контроль за виконанням наказу покласти на проректорів з науково-         
педагогічної роботи Михайлишин Г. Й., Запухляка Р. І., Шарина С. В. 
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