
 

 

Міністерство освіти і науки України 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

29.01.2021р.                                      м. Чернівці                          № 48 

 

Згідно наказу ректора № 27 «Про освітній процес в університеті в 

умовах коронавірусної хвороби COVID-19» від 25.01.2021 та рішення 

навчально-методичної ради факультету педагогіки, психології та соціальної 

роботи (протокол № 7 від 29.01.2021) другий семестр 2020-2021 н.р. розпочати 

з 1лютого 2021 р. та організувати освітній процес наступним чином: 

1. З 1 лютого по 7 лютого 2021 (1 тиждень навчання) – в дистанційній 

(online) формі. 

2. З 8 лютого 2021 (починаючи з 2 тижня навчання) – за системою 

змішаного навчання. 

3. Запровадити модель змішаного навчання для здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання, яка враховує контингент студентів факультету, 

специфіку кожної спеціальності, види навчальних занять і практик, 

наявність аудиторного фонду з дотриманням протиепідемічних заходів.  

4. Згідно запропонованої моделі: 

– потокові лекційні заняття з великою кількістю студентів проводити в 

дистанційній формі; 

– відповідно до складеного графіку на кожному курсі виокремити дні для 

online та ofline навчання з метою асинхронного відвідування занять для 

запобігання скупчення здобувачів освіти, які одночасно перебуватимуть у 

приміщенні навчального корпусу (див. таблицю). 

Таблиця 

Модель змішаного навчання здобувачів вищої освіти факультету 

педагогіки, психології та соціальної роботи 

(денна форма навчання) 

 

 Спеціальність Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

1 

курс 

Дошкільна освіта очно очно очно дистанц. очно 

Початкова освіта очно очно очно дистанц. очно 

Психологія очно дистанц. очно дистанц. очно 

Музичне мистецтво очно очно очно дистанц. очно 

Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 
очно очно очно дистанц. очно 



Соціальна робота очно очно очно дистанц. очно 

2 

курс 

Дошкільна освіта дистанц. очно очно практика очно 

Початкова освіта дистанц. очно очно практика очно 

Психологія дистанц. очно очно очно дистанц. 

Музичне мистецтво очно очно очно очно очно 

Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 
очно очно очно очно очно 

Соціальна робота дистанц. очно очно очно очно 

3 

курс 

Дошкільна освіта дистанц. очно очно практика очно  

Початкова освіта дистанц. очно очно практика очно 

Психологія дистанц. очно дистанц. очно очно 

Музичне мистецтво очно очно очно очно очно 

Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 
очно очно дистанц.  очно очно 

Соціальна робота дистанц. очно очно очно очно 

4 

курс 

Дошкільна освіта очно дистанц. очно очно очно 

Початкова освіта очно дистанц. очно дистанц. очно 

Психологія очно дистанц. очно очно дистанц. 

Музичне мистецтво очно очно очно очно очно 

Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 
очно очно очно очно очно 

Соціальна робота очно дистанц. очно очно очно 

5 

курс 

Дошкільна освіта очно очно дистанц. дистанц.  

Початкова освіта очно очно дистанц. дистанц.  

Психологія очно очно дистанц. дистанц.  

Музичне мистецтво очно очно очно очно очно 

Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 
очно очно очно очно очно 

Соціальна робота очно очно дистанц. дистанц.  

 

5. З 8 лютого 2021 р., згідно затвердженого графіку, організувати освітній 

процес здобувачів вищої освіти заочної форми навчання у дистанційній 

формі. 

6. Рекомендувати наступні засоби дистанційної комунікації в Університеті: 

ЧНУ – Електронне навчання (moodle.chnu.edu.ua), Google Meet та 

Google Classroom (з використанням аккаунтів корпоративної пошти 

Університету @chnu. edu.ua). 

7. Розклад навчальних занять на весняний семестр 2020-2021 н.р., 

розмістити на сайті факультету.  

8. З метою мінімізації пересування здобувачів вищої освіти між 

навчальними кабінетами, аудиторіями передбачити проведення занять 

впродовж дня для однієї й тієї ж групи в одному й тому ж приміщенні.  



9. Дозволити вносити зміни у модель змішаного навчання відповідно до 

стану епідеміологічної ситуації, що складатиметься у другому семестрі 

2020-2021 н.р.. 

10. Керівникам структурних підрозділів факультету забезпечити 

дотримання протиепідемічних заходів викладачами кафедр та 

студентами відповідних спеціальностей. 

11. Заступнику декана з навчально-методичної роботи забезпечити контроль 

за організацією освітнього процесу з дотриманням заходів санітарно-

епідемічної безпеки. 

12. Заступнику декана з навчально-виховної роботи здійснювати щоденний 

контроль за виконанням заходів, затверджених постановою Головного 

державного санітарного лікаря № 50 від 22.08.2020 та моніторинг стану 

здоров’я здобувачів освіти, науково-педагогічного та допоміжного 

складу факультету. 

13. Заступнику декана з навчально-організаційної роботи проводити 

роз’яснювальну роботу, санітарно-гігієнічні заходи із здобувачами 

освіти, які проживають у гуртожитках, щодо профілактики і реагування 

на виявлення симптомів коронавірусної хвороби COVID-19. 

14. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Декан факультету             Тетяна ФЕДІРЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

Модель змішаного навчання 

для студентів спеціальності  

«ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» 

факультету педагогіки, психології та соціальної роботи 

2 семестр 2020-2021 н.р. 

 

 Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

1 

курс 
очно очно очно дистанційно очно 

2 

курс 
дистанційно очно очно практика очно 

3 

курс 
дистанційно очно очно практика очно 

4 

курс 
очно дистанційно очно очно очно 

5 

курс 
очно очно дистанційно дистанційно  

 

 

 

Модель змішаного навчання 

для студентів спеціальності  

«ПОЧАТКОВА ОСВІТА» 

факультету педагогіки, психології та соціальної роботи 

2 семестр 2020-2021 н.р. 

 

 Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

1 

курс 
очно очно очно дистанційно очно 

2 

курс 
дистанційно очно очно практика очно 

3 

курс 
дистанційно очно очно практика очно 

4 

курс 
очно дистанційно очно дистанційно очно 

5 

курс 
очно очно дистанційно дистанційно  

 



Модель змішаного навчання 

для студентів спеціальності  

«СОЦІАЛЬНА РОБОТА» 

факультету педагогіки, психології та соціальної роботи 

2 семестр 2020-2021 н.р. 

 

 Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

1 

курс 
очно очно очно дистанційно очно 

2 

курс 
дистанційно очно очно очно очно 

3 

курс 
дистанційно очно очно очно очно 

4 

курс 
очно дистанційно очно очно очно 

5 

курс 
очно очно дистанційно дистанційно  

 

 

 

Модель змішаного навчання 

для студентів спеціальності  

«ПСИХОЛОГІЯ» 

факультету педагогіки, психології та соціальної роботи 

2 семестр 2020-2021 н.р. 

 

 Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

1 

курс 
очно дистанційно очно дистанційно очно 

2 

курс 
дистанційно очно очно очно дистанційно 

3 

курс 
дистанційно очно дистанційно очно очно 

4 

курс 
очно дистанційно очно очно дистанційно 

5 

курс 
очно очно дистанційно дистанційно  

 

  



Модель змішаного навчання 

для студентів спеціальності  

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» 

факультету педагогіки, психології та соціальної роботи 

2 семестр 2020-2021 н.р. 

 

 Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

1 

курс 
очно очно очно дистанційно очно 

2 

курс 
очно очно очно очно очно 

3 

курс 
очно очно очно очно очно 

4 

курс 
очно очно очно очно очно 

5 

курс 
очно очно очно очно очно 

 

 

 

Модель змішаного навчання 

для студентів спеціальності 

«СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО)» 

факультету педагогіки, психології та соціальної роботи 

2 семестр 2020-2021 н.р. 

 

 Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

1 

курс 
очно очно очно дистанційно очно 

2 

курс 
очно очно очно очно очно 

3 

курс 
очно очно дистанційно очно очно 

4 

курс 
очно очно очно очно очно 

5 

курс 
очно очно очно очно очно 

 

 

 

                     


