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З метою завершення 2019/2020 навчального року згідно з графіком
освітнього процесу та проведення практик, заліково-екзаменаційної сесії і
атестації здобувачів вищої освіти з дотриманням протиепідеміологічних
вимог, деканатам та кафедрам факультетів (УУННІ, філії ДВНЗ «УжНУ» у м.
Львів):
1. Забезпечити проходження здобувачами вищої освіти навчальних,
виробничих та переддипломних практик на базі підприємств, установ та
організацій, що функціонують під час карантину, з використанням
технологій дистанційного навчання. У разі неможливості проходження
практики на базі підприємств, установ та організацій, базою практики
визначити відповідні кафедри факультету (УУННІ, філії ДВНЗ «УжНУ» у
м. Львів) та, за необхідності, внести зміни до наказів про практику.
2. Провести
заліково-екзаменаційну
сесію
відповідно
до
затверджених факультетами (УУННІ, філією ДВНЗ «УжНУ» у м. Львів)
графіків та розкладів дистанційно із забезпеченням надійної ідентифікації
здобувачів вищої освіти.
Облік результатів оцінювання здобувачів вищої освіти з
навчальних дисциплін здійснювати в електронному вигляді з подальшим їх
внесенням у відомості обліку успішності та залікові книжки здобувачів
вищої освіти. Результати складання заліків та екзаменів надсилати на
електронні адреси відповідних деканатів не пізніше ніж на другий день
після їх проведення.
3. Атестацію здобувачів вищої освіти (захист дипломних робіт
(проєктів) бакалаврів та магістрів, кваліфікаційні (державні) екзамени)
провести дистанційно, згідно з графіком освітнього процесу, із
забезпеченням надійної ідентифікації здобувачів вищої освіти.
Зважаючи на вищезазначене:

3.1. Науковим
керівникам
здійснювати
консультування
і
систематичний контроль за виконанням здобувачами вищої освіти
дипломних робіт (проєктів) та інформувати завідувачів кафедр про хід їх
виконання.
3.2. Завідувачам кафедр забезпечити своєчасне подання на кафедри
електронних варіантів дипломних робіт (проєктів) та відгуків наукових
керівників у встановлені терміни.
4. Деканатам факультетів, УУННІ, філії ДВНЗ «УжНУ» у м. Львів,
спільно з представниками органів студентського самоврядування,
налагодити контакти із здобувачами вищої освіти та своєчасно інформувати
їх про графіки, розклади, методику і технології проведення практик,
заліково-екзаменаційної сесії та атестації, використовуючи веб-ресурси
університету, факультетів (інституту, філії) та інші засоби зв’язку.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на деканів
факультетів, директорів УУННІ та філії ДВНЗ «УжНУ» у м. Львів і
проректорів, які скеровують роботу відповідних структурних підрозділів.
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