
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ

НАКАЗ

від 30.03.2020р. № З А ,
по академії

На виконання Постанови КМУ України від 11.03.2020 р. № 221 «Про запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО -  19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8 -  СоУ-2».

З метою забезпечення виконання здобувачем освіти індивідуального навчального 
плану в період карантину

НАКАЗУЮ:

1. В період карантину зберігається виконання діючого графіка освітнього 
процесу на 2019-2020 н. р.

2. Продовжити використання технологій та засобів дистанційного навчання 
для здобувачів усіх рівнів освіти:

2.1. Інформаційно-обчислювальному центру - Організувати розміщення 
навчальних матеріалів з усіх дисциплін поточного семестру з постійним 
он-лайн доступом на хмарному сховищі Ооо§1е Огіує у розрізі 
факультетів, кафедр та курсів, де навчається студент. Розмістити 
посилання хмарного сховища навчальних матеріалів на сайті ЛНАМ у 
Розділі «Навчання» -  «Дистанційне навчання».

2.2. Завідувачам кафедр -  організувати подання науково-педагогічними 
працівниками навчальних матеріалів для розміщення на хмарному 
сховищі. Матеріали подавати за допомогою он-лайн анкети, яка 
розміщена на сайті у розділі «дистанційне навчання», чітко у 
відповідності до кафедри та курсу, на якому навчається студент. Назва 
файлу повинна складатися з назви дисципліни, прізвища викладача, 
назви кафедри та курсу.

2.3. Запровадити наступні засоби дистанційного проведення занять та 
оцінювання студентів:

а) 2оош - безкоштовна платформа для проведення вебінарів та конференцій 
(гоош.из) (можливість відео та аудіо зв'язку, демонстрації вашого екрану з можливістю 
вибору активних вікон на пристроях інших учасників веб-конференції, максимальна 
тривалість конференції;

б) 8куре - програма для безкоштовної голосової та відео-конференції (зкуре.сот) 
(можливість відео та аудіо зв'язку, демонстрації вашого екрану на пристроях інших 
учасників веб-конференції);

в) Формування та перевірка поточних завдань, проведення оцінювання - за 
допомогою платформи Ооо§1е Сіаззгоот та Ооо§1е Рогшз (формування он-лайн тестів з 
можливістю оцінювання відповідей респондентів).

3. З метою виконання навчальних планів у повному обсязі, завідувачам 
кафедр внести корективи у завдання з дисциплін практичної підготовки (у разі потреби), 
затвердити необхідні зміни до завдань або перенести завдання на наступний навчальний 
рік.

4. Заліково-екзаменаційні сесії провести відповідно до діючого графіка 
освітнього процесу на 2019-2020 н. р., та графіків переглядів і розкладів іспитів.



5. Забезпечити проведення заліково-екземенаційних сесій 2019-2020 н. р. 
дистанційно із забезпеченням надійної автентифікації здобувачів освіти та жорсткого 
дотримання карантинних вимог усіма учасниками освітнього процесу.

6. Своєчасно провести випуск здобувачів за ОР «Бакалавр».

7. У разі настання планового строку захисту кваліфікаційних робіт під час 
карантину, передбачити проведення їх дистанційно із забезпеченням надійної 
автентифікації здобувачів освіти та жорсткого дотримання карантинних вимог усіма 
учасниками освітнього процесу.

8. Для звітності організації дистанційного навчання науково-педагогічним 
працівникам використовувати форму згідно додатку 1.

Відповідальність за виконання наказу покладаю на першого проректора Патик Р.С.

Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

Ректор <// В. В. Одрехівський



Додаток 1.

Звіт про дистанційне навчання ('НІІП') 
на кафедрі ___________________

Дисципліна Курс

Кафедра

Форма проведення занять Контакти/додаткова
інформація

Звіт затверджено на засіданні кафедри 

Протокол № від________

Зав. кафедри


