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З метою виконання Розпорядження ректора від 07 травня 2020 р. № 70-р відповідно до 

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» права на вільний вибір навчальних 

дисциплін, введеного в дію наказом ректора від 24.06.2015 року № 271, та з метою якісної 

організації порядку проведення вибору навчальних дисциплін на 2020-2021 навчальний рік 

студентами факультету в умовах карантину 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Завідувачів кафедр педагогічного факультету: 

1.1. До 12 травня 2020 року згідно із навчальними планами сформувати у вигляді додатку 

1 перелік вибіркових дисциплін для кожного курсу спеціальності, за підготовку якої 

відповідає кафедра (кафедра педагогіки початкової освіти та кафедра фахових методик і 

технологій початкової освіти формують одну спільну форму для кожного курсу). 

1.2. До 20 травня 2020 року за допомогою сформованих форм з використанням 

дистанційних засобів зв’язку провести опитування всіх студентів денної та заочної форм 

навчання своєї спеціальності щодо дисциплін вільного вибору, які будуть вивчатись ними 

у 2020-2021 навчальному році. 

1.3. До 23 травня 2020 року за результатами опитування сформувати окремо по курсах та 

формах навчання перелік обраних дисциплін та персональний склад груп студентів для їх 

вивчення. Дані систематизувати у вигляді додатку 2 і надіслати в деканат. 

 

2. Секретарю вченої ради факультету доц.. Наконечній Л.Б. включити в порядок денний 

засідання вченої ради факультету 25 травня 2020 року питання про стан виконання 

завідувачами кафедр п.1 цього розпорядження і затвердження переліку обраних дисциплін 

та персонального складу сформованих груп студентів для їх вивчення, доповідач - 

заступник декана з якості освіти доц. Кирста Н.Р. 

 

3. Заступнику декана з якості освіти доц. Кирсті Н.Р. до 26 травня 2020 року надіслати у 

навчально-методичний відділ службове подання з переліком обраних дисциплін за 

відповідною формою (додаток 2).  

 

Декан 

педагогічного факультету                                                                      О.С. Кондур 


