
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

декана історичного факультету Львівського національного університету імені 

Івана Франка № 4 від 16 березня 2020 р. Про забезпечення організації  

освітнього процесу на історичному факультеті на період карантину  

 

На виконання Наказу Ректора № 0-26 від 12.03. 2020 р. «Про запровадження 

карантину», п. 2 щодо забезпечення організації освітнього процесу в 

Університеті за допомогою дистанційних технологій  

 

розпоряджаюся  

 

Денна форма навчання 

 

Навчання на всіх курсах на період карантину провести у дистанційному 

режимі. На дистанційне відпрацювання виносяться навчальні дисципліни 

відповідно до робочого навчального плану і розкладу занять. Лекторам курсів і 

керівниками семінарських занять до 19. 03. 2020 р. підготувати навчально-

методичні матеріали для дистанційного супроводу навчальних тем згідно 

семестрових планів, викладання яких припадає на період карантину, й 

ознайомити з ними студентів шляхом розміщення на сторінках кафедр і 

здійснення розсилок старостам груп. 

Відтермінувати захист педагогічної практики студентами І курсу освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 032 «Історія та археологія» та 

виробничої практики студентами І курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр» спеціальності 054 «Соціологія» до завершення карантину.  

Керівнику педагогічної практики студентів І курсу освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 014.03 «Середня освіта 

(Історія)» доц. Мудрому М. М. розробити нові критерії оцінювання практики з 

урахуванням неможливості проведення занять і ознайомити з ними керівників-

методистів від факультету до 19.03.2020 р. 

Викладачам, які забезпечують повторне вивчення дисциплін, до 

19.03.2020 р. ознайомити слухачів із переліком завдань на час карантину та 

надати їм методичний супровід із застосуванням дистанційних технологій. 

 

Заочне навчання 

 

Сесію ІV курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

спеціальностей 032 «Історія та археологія» та 014.03 «Середня освіта (Історія)» 

перенести на 4-18 квітня 2020 р.  



Сесію І курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальностей 

032 «Історія та археологія» та 014.03 «Середня освіта (Історія)» перенести на 1-

20 червня 2020 р.  

 

Завідувачам кафедрами факультету на засіданнях кафедр після завершення 

карантину заслухати звіти викладачів про виконання педагогічного 

навантаження на період карантину. Інформацію про забезпечення організації 

освітнього процесу на кафедрах за допомогою дистанційних технологій 

заслухати на найближчій Вченій раді факультету.  

 

Декан                                                                                  проф. С. П. Качараба 


