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Про організацію в Університеті освітнього 
процесу в дистанційному режимі з 
використанням ІТ-технологій під час 
продовження карантину на третьому (освітньо-
науковому) рівні вищої освіти, очна (денна, 
вечірня) та заочна форми здобуття освіти 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. 
№ 239 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», наказу 
Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 р. №406 «Про 
організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОУЮ-19», 
відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 27 березня 2020 р. 
№ 1/9-178 «Щодо завершення 2019/20 навчального року», на додаток до наказу 
ректора від 16 березня 2020 р. № 24-а «Про організацію в Університеті 
освітнього процесу з використанням ІТ-технологій під час карантину», з метою 
забезпечення неперервності освітнього процесу в Університеті 

НАКАЗУЮ 

1. Продовжити в Університеті карантин на період до 24 квітня 2020 р. 
Заборонити відвідування КНЛУ здобувачами вищої освіти ступеня доктора 
філософії. 

2. Визнати таким, що втратив чинність п. 8 наказу ректора від 16 березня 
2020 р. № 24-а «Про організацію в Університеті освітнього процесу з 
використанням ІТ-технологій під час карантину». 

3. Гарантам ОНП, завідувачам кафедр, які задіяні у процесі реалізації ОНП, 
забезпечити контроль за проведенням науково-педагогічними працівникаміі 
Університету, які задіяні у процесі реалізації ОНП, аудиторних занять у 
дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій з усіх дисциплін робочих 
навчальних планів ОНП, передбачених на II семестр 2019-2020 н. р.; 
керівництвом, прийманням і перевіркою контрольних робіт, індивідуальних та 
інших завдань, передбачених робочими програмами навчальних дисциплін, 
використовуючи відповідні ІТ-технології. 

Відповідальні: гаранти ОНП, завідувачі кафедр, які задіяні у процесі 
реалізації ОНП. 



4. З метою своєчасного і повного виконання робочих навчальних планів і 
робочих програм навчальних дисциплін у II семестрі поточного навчального 
року, отримання можливості зарахування проведених занять у дистанційному 
режимі з використанням ІТ-технологій як офіційно проведених занять, 
зарахування як офіційно виконаних інших видів навчального навантаження 
завідувачам кафедр, які задіяні у процесі реалізації ОНП, забезпечити контроль 
за дотриманням науково-педагогічними працівниками вимог ш[одо проведення 
різних видів навчальної роботи з використанням дистанційних технологій, 
передбачених наказом ректора від 16 березня 2020 р. № 24-а «Про організацію в 
Університеті освітнього процесу з використанням ІТ-технологій під час 
карантину» і цим наказом. 

Відповідальні: гаранти ОНП, завідувачі кафедр, які задіяні у процесі 
реалізації ОНП. 

5. Завідувачам кафедр, викладачам, які задіяні у процесі реалізації ОНП, до 
ЗО квітня 2020 р. включно подати до відділу науково-дослідної роботи 
(завідувачці аспірантури, старшому інспектору відділу Чубай В. І.) детальну 
інформацію в паперовому вигляді про перебіг освітнього процесу в 
дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій під час карантину в 
період з 12 березня по 24 квітня 2020 р. 

Відповідальні: гаранти ОНП, завідувачі кафедр, викладачі, які задіяні у 
процесі реалізації ОНП. 

6. Завідувачам кафедр, які задіяні у процесі реалізації ОНП, організувати 
проведення щорічної атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії усіх років навчання у червні 2020 року на останньому засіданні 
кафедри. 

Відповідальні: гаранти ОНП, завідувачі кафедр, викладачі, які задіяні у 
процесі реалізації ОНП, наукові керівники, завідувачка аспірантури, здобувачі 
вищої освіти ступеня доктора філософії. 

7. Зважаючи на необхідність завершення поточного навчального року до 
01 липня 2020 р., виконання Університетом усіх фінансових зобов'язань 
(передусім перед здобувачами, які навчаються за кошти фізичних / юридичних 
осіб), звернути увагу гарантів ОНП, завідувачів кафедр, які задіяні у процесі 
реалізації ОНП, на необхідність своєчасного і повного виконання науково-
педагогічними працівниками всіх видів навчальної роботи (лекційні, семінарські 
і практичні заняття, контрольні роботи, індивідуальні та інші завдання, 
передбачені робочими програмами навчальних дисциплін) з усіх навчальних 
дисциплін, передбачених робочими навчальними планами всіх ОНП на 
II семестр поточного навчального року, у період карантину в дистанційному 
режимі з використанням ІТ-технологій, дотримуючись вимог, передбачених 
наказом ректора від 16 березня 2020 р. № 24-а «Про організацію в Університеті 



освітнього процесу з використанням ІТ-технологій під час карантину», і цим 
наказом. 

Відповідальні: гаранти ОНП, завідувачі кафедр, які задіяні у процесі 
реалізації ОНП. 

8. Центру інформаційно-комунікаційних технологій (проф. Коваль Т. І., 
доц. Бесклінська О. П.) надавати необхідну консультативну допомогу 
завідувачам кафедр, науково-педагогічним працівникам Університету з питань 
організації освітнього процесу в дистанційному режимі з використанням ІТ-
технологій. 

Відповідальні: проф. Коваль Т. І., доц. Бесклінська О. П. 

9. Проректорам, завідувачам кафедр, завідувачці аспірантури, керівникам 
інших структурних підрозділів Університету забезпечити неухильне виконання 
заходів, передбачених наказами ректора від 11 березня 2020 р. № 186-0 «Про 
невідкладні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу СОУЮ-19» 
(зі змінами); від 16 березня 2020 р. № 24-а «Про організацію в Університеті 
освітнього процесу з використанням ІТ-технологій під час карантину» 
(зі змінами) і цим наказом. 

10. Завідувачці загального відділу Захарчук Л. Г. ознайомити із цим наказом 
проректорів, деканів факультетів, завідувачів кафедр, керівників інших 
структурних підрозділів Університету, осіб, зазначених у цьому наказі, голову 
профкому студентів і аспірантів Головка П. А., голову аспірантського комітету 
Раренко Н. В.; завідувачам кафедр ознайомити із цим наказом усіх науково-
педагогічних працівників, які задіяні у процесі реалізації ОНП; завідувачці 
аспірантури - усіх здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. 

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з наукової 
роботи проф. Корольову А. В. 

Ректор / Р. В. Васько 


