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MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАiНИ

дрогоБицький дшвждвний пЕддгогrчний унIвЕрситЕт
iMeHi IBAHA ФРАнкА

нАкАз

м.,Щрогобич

15.10.2020 р.

Про тимчасовий перехiд на
дистанцiйне навчання

На виконання постанови Кабirrету MiHicTpiB УкраТни вiд 22 лилня 2020

року J\b 641 <ГIро встановлення карантину та запровадження посилених
протиепiдемiчних заходiв на територii iз значним поширенням гостроТ

респiраторноТ хвороби COVID- 19, спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-CoV-2> (Зi

змiнами), у зв'язку з погiршенням епiдемiологiчноi ситуацii в Украiнi,
спричиненоi поширенням KopoHaBipycHoТ хвороби (COVID-19),

НАКАЗУЮ:
1. Запровадити у Щрогобицькому державному педагогiчному

унiверситетi iMeHi IBaHa Франка (далi - Унiверситет) режим дистанцiйного
навчання з 19 жовтня до 15 листопада2020 року.

2. Проводити навчальнi заняття в Унiверситетi дистанцiЙно В

синхронному режимi (режимi онлайн) у форматi вiдеоконференцiй iз

використанням вiдповiдних платформ (програмЕого забеЗПеЧеННЯ) ДЛЯ

прOведення вiдеоконференцiй (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, SkYPe

тощо).
3. За неможливостi виконання програN{и дисциплlни в дистанцlиному

режимi, дозволити внесення змiн у розклади занять, запланувавши проведення

вiдповiдних лабораторних та практичних занять пiсля 15 листОПаДа 2020 РОКУ,
або дозволити проведення лабораторних та практичних занять у навчальних

лабораторiях, навчаJIьних майстернях, хореографiчних класах у групах не

бiльше 10 осiб та iндивiдуальних занять з основного музичного iHcTpyMeHTy,

постановки голосу та хорового диригування за умови повного виконання

протиепiдемiчних заходiв, визначених постановами Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

та головного санiтарного лiкаря Украiни.
4. Щиректорам навчаJIьFло-наукових iнститутiв, деканам факультетiв,

завiдувачам кафедр:
4.1. Органiзувати проведення навчапъних занять
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дистанцiйно в синхронному
вiдеоконференцiй;

режимi (режимi онлайн) у форматi

4.2. За неможливостi виконання програми дисциплiни в дистанцiйному
режимi, забезпечити внесення змiн у розклади занять;

4.3.Забезпечити проведення навчапьних занять вiдповiдно до
затверджених розкладiв;

4.4. Забезпечити вiдображення на вебсайтi унiверситету в розкладi занять
електронних адрес вiдеоконференцiй.

5. Навчально-методичному вiддiлу (Скварок Ю.Ю.) спiльно з Вiддiлом
забезпеченнJI якостi освiти (Мiрчук I.Л.) забезпечити постiйний монiторинг за
проведенням навч€шьних занять }, синхронному режимi (режимi онлайн) у
форматi вiдеоконференцiй.

6. Проректору з науково-педагогiчноi роботи та стратегii соцiально-
економiчного розвитку (Бсlдак В.А.):

б.l.Забезпечити здобувачам вищоТ освiти можливiсть проживання в
гуртожитках у перiод з 19 жовтня до 15 листопада2020 року, за умови повного
виконання протиепiдемiчних заходiв, визначених постановами Кабiнету
MiHicTpiB Украiни та головного санiтарного лiкаря Украiни.

6.2. Забезпечити проведення соцiально-господарською службою
комплексу робiт щодо пiдтрип.rання функцiонування iнженерних споруд, мереж,
комунiкацiй, а також необхiдного температурного режиму у навч€tпьних
корпусах та гуртожитках yHiBepclrTeTy;

6.3. Органiзувати проведення щоденного облiку осiб, якi проживають у
гуртожитках унiверситету;

6.4. Посилити контроль за санiтарно-профiлактичними заходами та
пропускним режимоN,{ у навчаJIьних корпусах та гуртожитках Унiверситету.

7. Вiддiлу iнформацiйноТ дiяльностi та зв'язкiв з громадськiстю (Щумич
В.Т.) забезпечити безперебiйну роботу iнформацiйно-телекомунiкацiйноi
мережi в умовах зростання iHTepHeT трафiку.

8..Щиректору бiблiотеки Розлуцькому I.M. органiзувати надання послуг в

дистанцiйному режимi та забезпечити безперебiйний доступ до електронних
iнформацiйних pecypciB бiблiотеки.

9. Контроль за виконанням цього наказу зz}JIишаю за собою.

Ректор Н.В. Скотнаfu,


