
 

        Заслухавши та обговоривши доповідь начальника навчально-

методичного відділу Рославцева Д.М. «Про організацію освітнього процесу у 

2020-2021 н.р.»,  Вчена рада Університету постановляє: 

1. Освітній процес у 2020-2021 н.р. провадити у форматі змішаного 

навчання з використанням онлайн-технологій. 

2. Заходи організаційного, навчально-методичного, наукового 

спрямування які передбачають участь понад 10 осіб (засідання, наукові та 

методичні семінари кафедр, вчені ради факультетів, старостати, інше) 

провадити в режимі онлайн-конференцій. 

3. Виконання навчальних доручень у 2020-2021 н.р. провадити з 

використанням наступних вимог: 

3.1. Всі види навчальних доручень в академічних (віртуальних) групах 

чисельністю здобувачів освіти меншою за 9 осіб провадити очно з 

дотриманням вимог карантину, відповідно до розкладу занять та графіку 

консультацій. 

3.2 Лекційні заняття в академічних та віртуальних групах чисельністю 

здобувачів освіти більшою за 9 чоловік провадити в режимі онлайн-

конференцій. Виключення можливі для окремих курсів (тем) для технічних 

спеціальностей за погодженням з навчально-методичним відділом. 

3.3. Практичні заняття провадити очно, з дотриманням вимог 

карантину. Передбачити можливість провадити практичні заняття в режимі 

онлайн-конференцій за рішенням кафедри. 

3.4. Лабораторні роботи, інші види навчальних занять, проведення яких 

передбачає використання спеціалізованого оснащення та/або очної 

присутності здобувачів освіти, провадити очно, з дотриманням вимог 

карантину. Проведення зазначених видів навчальних занять передбачити з 

ущільненням графіку: 

- у першому семестрі в термін до 31.10.2020 р. 

- у другому семестрі з 15.03.2021 р. 

3.5. Проведення практик здобувачів освіти передбачити на об’єктах за 

індивідуальними договорами. На об’єктах практики з груповим розміщенням 
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передбачити організацію практики з дотриманням вимог карантину. 

3.6. Консультації з дисциплін, дипломного та курсового проєктування 

провадити за визначеним графіком з обов’язковим зазначенням форми, місця 

або посилання для доступу на ресурс, з використанням якого проводиться 

консультація. 

4. Завідувачам кафедр забезпечити: 

4.1. Підготовку курсів дистанційного навчання на базі Moodle 3.8 для 

всіх дисциплін 2020-2021 н.р. до початку семестру в якому передбачена 

відповідна дисципліна. 

4.2. Підготовку даних до розкладу занять з урахуванням вимог п.3. 

ухвали. При закріпленні навчальних доручень за викладачами взяти до уваги 

обмеження щодо змін у розкладі занять осіннього семестру. Термін 

виконання до 07.07.20 р. 

4.3. Підготовку науково-педагогічними працівниками кафедр 

презентацій до лекційних курсів для всіх дисциплін 2020-2021 н.р. до початку 

семестру в якому передбачена відповідна дисципліна. 

4.4. Розміщення на веб сайті кафедр інформації щодо занять та 

консультацій, провадження яких передбачено в режимі онлайн-конференцій, з 

відповідним посиланням для доступу. 

4.5. Контроль виконання навчальних доручень, провадження яких 

передбачено в режимі онлайн-конференцій шляхом акумулювання скріншотів 

проведених занять та консультацій. Звіт щодо виконання розкладу занять та 

графіку консультацій доводити до відома директора інституту/декана 

факультету щотижня. 

4.6. Поточний контролю успішності студентів по дисциплінах кафедри. 

4.7. Проведення методичних семінарів кафедр щодо поточного стану та 

шляхів удосконалення освітнього процесу у форматі змішаного навчання з 

використанням онлайн-технологій. Інформацію за результатами методичного 

семінару надати до навчально-методичного відділу (Глушенкова І.С.) в термін 

до 18.12.20 р. 

5. Завідувачу кафедри фізичного виховання та спорту при формуванні 

груп по спортивних секціях та організації занять взяти до уваги вимоги 

карантину. Забезпечити контроль вимог карантину при проведенні занять з 

фізичного виховання та спорту. 

6. Інформаційно-обчислювальному центру (Пан М.П.) підготувати 

пропозиції щодо: 

- робочих місць в читальному залі та гуртожитках Університету для 

участі здобувачів освіти у онлайн-конференціях; 

- приміщень Університету, які можуть бути використані для організації 

онлайн-конференцій науково-педагогічними працівниками; 

- використання платформи онлайн-конференцій Zoom на комерційній 

основі. 

7. Навчально-методичному відділу (Рославцев Д.М.) забезпечити: 

7.1. Підготовку розкладу занять з урахуванням: 
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