
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 20 
в.о. декана історичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка  
 

м. Львів        28 листопада 2022 року 
 

про участь у екзаменаційній сесії студентів, які навчаються за 
індивідуальним графіком 

 
зобов’язую: 

 
1. Студенти, яким за рішенням Вченої ради історичного факультету 

впродовж І семестру 2022/2023 н.р. було надано можливість навчатися за 
індивідуальним графіком навчання, складають екзаменаційну сесію одночасно 
та на рівних умовах з іншими студентами історичного факультету денної 
форми здобуття освіти. Складання іспитів, згідно з Наказом Ректора № 5146 від 
10.11.2022 р. відбувається в аудиторному форматі (для 1‒4 курсів ОС 
«Бакалавр») та у змішаному (очно-дистанційному) форматі (для студентів ОС 
«Магістр»). 

2. У випадку наявності об’єктивних поважних причин, що 
унеможливлюють аудиторний формат складання іспиту для студентів, які 
впродовж семестру навчалися за індивідуальним графіком навчання, за умови 
подання ними заяви на ім’я в.о. декана факультету, здача іспиту може 
відбуватися письмово з використанням технологій дистанційного навчання 
(Платформа Електронного навчання https://e-learning.lnu.edu.ua/login/index.php) 
або усно, з використанням платформ Zoom та/або Microsoft Teams, за умови 
ідентифікації особи студента, та з обов’язковим відеозаписом іспиту 
викладачем, який проводить іспит. 

3. Студент, який навчався за індивідуальним графіком навчання і не має 
змоги здавати іспиту в аудиторному форматі, зобов’язаний звернутись з 
відповідною заявою на ім’я в.о. декана факультету у письмовому вигляді не 
пізніше ніж за 3 дні до проведення іспиту та надати документальне 
підтвердження причин неможливості складати іспит в аудиторному форматі. 
Кожна заява розглядається та погоджується в.о. декана факультету в 
індивідуальному порядку. Студент, який впродовж семестру навчався за 
індивідуальним графіком навчання, має право складати іспит з використанням 
технологій дистанційного навчання лише після погодження його заяви в.о. 
декана факультету. 

4. Після погодження заяви студента в.о. декана факультету, деканат 
історичного факультету інформує викладача, який прийматиме іспит, про 
наданий студенту індивідуальний дозвіл складати іспит з використанням 
технологій дистанційного навчання. Здача іспиту студентом з використанням 
технологій дистанційного навчання можлива лише у випадку, якщо викладач 
був проінформований про відповідне рішення деканатом факультету. Водночас, 

https://e-learning.lnu.edu.ua/login/index.php


не пізніше ніж за 3 дні до проведення іспиту, студент зобов’язаний зв’язатись з 
викладачем та узгодити з ним час та формат проведення іспиту з 
використанням дистанційних технологій. 

5. У випадку, якщо студент не зміг приступити до складання іспиту в 
аудиторному форматі, не подав вчасно відповідної заяви на ім’я в.о. декана 
факультету, або був відсутній на іспиті з використанням дистанційних 
технологій, він вважається таким, що не з’явився на іспит. У випадку, якщо 
студент не зміг обґрунтувати поважний характер причин своєї відсутності на 
іспиті (відповідно до чинного законодавства у сфері вищої освіти та чинного 
«Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка»), він вважається таким, що не з’явився на 
іспит без поважної причини і отримує підсумкову оцінку з предмету – 
«незадовільно». 

6. Проведення іспиту для студентів, які навчалися за індивідуальним 
графіком навчання впродовж семестру і складають його з використанням 
технологій дистанційного навчання (за дозволом в.о. декана історичного 
факультету) та виставлення підсумкової оцінки з предмету, повинні 
відбуватися не пізніше 12:00 години наступного дня після складання іспиту 
академічною групою у якій навчається студент, згідно затвердженого розкладу 
іспитів для цієї академічної групи. Викладач, який заповнює відомість з 
предмета виставляє підсумкову оцінку такому студенту разом з оцінкою інших 
студентів його академічної групи. 

 
 
В.о. декана історичного факультету   Руслан СІРОМСЬКИЙ 
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