
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО  

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

27 квітня 2020 р.   м. Київ     № 10 

 
 

Про особливості організації семестрового контролю 

в університеті за результатами навчання у весняному  

семестрі 2019-2020 навчального року 

 

З оголошенням загальнонаціонального карантину згідно Постанови  

Кабінету міністрів України  № 211 «Про запобігання поширенню на території 

України короновірусу  COVID - 19 », Наказу Міністерства освіти і науки 

України № 406 від 16.03.2020 року та  на підставі розпорядження ректора 

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського «Про 

організацію заходів для запобігання поширенню короновірусу  COVID – 19» 

№ 4 від 11.03.2020 року (з доповненнями) освітній процес в університеті 

організовано з використанням інформаційно-комунікаційних технологій для 

студентів денної та заочної форми навчання на період карантину. 

 З метою якісної організації семестрового контролю в університеті за 

результатами весняного семестру 2019-2020 навчального року. 

 

РОЗПОРЯДЖАЮСЬ: 

1. Семестровий контроль в університеті за результатами навчання у 

весняному семестрі 2019-2020 навчального року провести у терміни 

визначені графіком освітнього процесу на 2019-2020 навчальний рік 

відповідно до вимог Положення про організацію освітнього процесу в 

Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського з 



використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

2. Деканатам навчальних підрозділів в термін до 04.05.2020 року 

надати на електронну адресу навчально-наукового центру організації 

освітнього та виховного процесу (osvitacentr@tnu.edu.ua) проекти графіків 

складання весняної екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. По затвердженню 

довести їх до учасників освітнього процесу. 

3. Деканатам навчальних підрозділів підготувати та надіслати науково-

педагогічним працівникам які задіяні у проведенні екзаменаційної сесії 

електронні варіанти відомостей обліку успішності з навчальних дисциплін 

які вони приймають у весняній екзаменаційній сесії 2019-2020 н.р. 

4. Науково-педагогічним працівникам у термін не пізніше наступного 

дня після складання семестрового контролю, визначеного графіком  

складання весняної екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. надіслати в деканати 

навчальних підрозділів заповнені електронні варіанти відомостей обліку 

успішності з навчальних дисциплін які вони приймають у весняній 

екзаменаційній сесії 2019-2020 н.р. за виключенням особистого підпису. 

Відомості обліку успішності будуть підписані особисто науково-

педагогічними працівникам по закінченню карантину. 

5. Керівникам кафедр, гарантам освітніх програм погодити з 

завідувачем практики Панфьоровою О.О. проведення практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти у весняному семестрі 2019-2020 н.р. За  нагальної 

потреби надати пропозиції щодо перенесення термінів практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти для внесення змін до графіку освітнього процесу. 

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

проректора Ю.В. Скакун. 

 

 

В.о. ректора                В.П.Казарін 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Перший проректор                   Ю.В. Скакун 

 

Директор ННЦООВП                            І.П. Радомський 
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