
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
м. Івано-Франківськ 

 
„12” березня 2020 р. № 51-р 
 
Щодо організації самопідготовки,  
контролю за самостійною роботою та  
дистанційного навчання на період карантину 
 
 

На виконання наказу ректора № 181 від 12.03.2020 р. та з метою           
забезпечення чіткої організації самопідготовки, контролю за самостійною       
роботою та дистанційного навчання студентів на період запровадження        
карантину 
 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

1. Керівників структурних навчальних підрозділів: 
1.1. Внести зміни до графіка навчального процесу з відповідними змінами у          

електронному розкладі, а саме: 
- перенести тижні самопідготовки студентів та контролю за самостійною        

роботою (для студентів I-III курсів ОР бакалавр, I курсу ОР магістр) з            
30.03.2020 р. до 05.04.2020 р. та з 01.06.2020 р. до 07.06.2020 р. на новий              
термін з 16.03.2020 р. до 29.03.2020 р.; 

- перенести тижні самопідготовки студентів та контролю за самостійною        
роботою (для студентів IV курсу ОР бакалавр) з 30.03.2020 р. до           
05.04.2020 р. та з 18.05.2020 р. до 24.05.2020 р. на новий термін з            
16.03.2020 р. до 29.03.2020 р.; 

- перенести тижні самопідготовки студентів та контролю за самостійною        
роботою (для студентів II курсу ОР магістр) з 30.03.2020 р. до           
05.04.2020 р. на новий термін з 16.03.2020 р. до 22.03.2020 р.; 

- на терміни з 12.03.2020 р. до 15.03.2020 р. та з 30.03.2020 р. до             
03.04.2020 р. запровадити дистанційну форму навчання (для студентів       
I-IV курсів ОР бакалавр, I курсу ОР магістр); 



- на терміни з 12.03.2020 р. до 15.03.2020 р. та з 23.03.2020 р. до             
03.04.2020 р. запровадити дистанційну форму навчання (для студентів II        
курсу ОР магістр). 

1.2. Здійснити перевірку наявності у студентів логінів та паролів доступу до          
системи дистанційного навчання та у разі відсутності забезпечити їх         
отримання до 13.03.2020 р. 

1.3. Повідомити студентів про зміни у графіку навчального процесу, а також          
про його особливості на період карантину. 

2. Завідувачам кафедр перевірити наявність навчальних матеріалів (лекції,       
завдання для семінарських, практичних та лабораторних занять, завдання для         
самостійного опрацювання, тестові завдання для контролю знань тощо) у         
системі дистанційного навчання та у разі відсутності зобов’язати викладачів         
розмістити їх до 16.03.2020 р. 

3. На період запровадження карантину науково-педагогічному та      
педагогічному персоналу реалізувати проведення навчальних занять зі       
студентами за допомогою дистанційних технологій з обов’язковим контролем        
знань у тестовій формі. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
Ректор І. Є. Цепенда 

 
  


