
 
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА  
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

 

НАКАЗ  
 
23 вересня 2021 року         м. Кропивницький         № 141-ун 

 

 
Про особливості організації дистанційного навчання 
в університеті 

 
Відповідно до наказу №140/1-ун від 22 вересня 2021 року «Про тимчасовий перехід 

на дистанційне навчання» та з метою якісного виконання освітніх програм та 
навчальних планів спеціальностей, організації освітнього процесу 

НАКАЗУЮ: 
1. З 27 вересня 2021 року організувати роботу викладачів в режимі дистанційного 

навчання із залученням електронних ресурсів  Google Classroom за схемою «викладач-
здобувач». 

2. Hayкoвo-пeдaгoгiчним працівникам:  
2.l використовуючи інформаційно-комунікаційні технології, забезпечити 

проведення теоретичного навчання та семінарських/практичних занять, заходів 
поточного контролю у дистанційному режимі на платформі Google Classroom згідно 
розкладу занять для здобувачів всіх рівнів вищої освіти та форм навчання; 

2.2 забезпечити контроль за засвоєнням навчального матеріалу здобувачами вищої 
освіти із виставленням балів, забезпечивши доступ до оцінок результатів навчання за 
допомогою інформаційно-комунікаційних технологій на платформі Google Classroom; 

2.3 з метою дотримання санітарних норм забезпечити он-лайн-роботу «викладач-
здобувач» на платформі Google Classroom тривалість не менше половини об’єму 
навчальної пари, решту часу спрямовувати на виконання практичних завдань; 

2.4 забезпечити можливість комунікації зі здобувачами вищої освіти, які мають 
академічну заборгованість; 

2.5 інформувати декана факультету про можливі випадки нез’явлення студентів на 
заняття. 

3. Деканам факультетів: 
– під час здійснення освітнього процесу з використанням технологій дистанційного 

навчання на платформі Google Classroom забезпечити контроль виконання графіків 
освітнього процесу та навчальних планів, дотримання розкладів навчальних занять та 
виконання студентами індивідуальних навчальних планів, контроль за здійсненням 
поточного оцінювання викладачами результатів самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти (з подальшим занесенням у журнали академічних груп); 

– підтримувати систематичні зв’язки зі старостами академічних груп щодо 
інформування здобувачів освіти про роботу в дистанційному режимі; 



– здійснювати неухильний контроль за відвідуванням здобувачами освіти он-лайн-
занять. 

4. Завідувачам кафедр: 
– здійснювати регулярний контроль за якістю проведення занять під час 

дистанційного навчання. 
5. Начальнику інформаційного відділу Виноградському С.О.: 
– забезпечити безперебійну роботу інформаційно-телекомунікаційної мережі; 
– надавати консультації науково-педагогічним працівникам з приводу організації 

дистанційного навчання на платформі Google Classroom. 
6. Проректору з науково-педагогічної роботи доценту Клоцу Є.О.: 
– забезпечити постійний моніторинг за якістю організації освітнього процесу із 

застосуванням технологій дистанційного навчання; 
– забезпечити оперативну взаємодію з деканатами факультетів і кафедрами з питань 

забезпечення дистанційного навчання. 
7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи Клоца Є.О. 
 

 
 
 

 Ректор  Євген СОБОЛЬ  
 
 
 
 
 
 


