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Про початок 2020-2021 навчального року 
у Львівському торговельно-економічному 
університеті

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ5-СоУ-2 та забезпечення 
здоров’я та безпеки усіх учасників освітнього процесу та відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 “Про 
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 
заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2”, Листа Міністерства і 

науки України № 1/9-423 від 06.08.2020 р. “Про деякі особливості початку 
освітнього процесу в 2020-2021 навчальному році”, Постанови Головного 
санітарного лікаря України № 50 від 22.08.2020 р. “Про затвердження проти 
епідеміологічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19)”

НАКАЗУЮ:

1. Навчальні заняття в осінньому семестрі 2020-2021 навчального року:
1.1) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної 

форми розпочати в очній (денній) формі:

- другого, третього років навчання -  7 вересня 2020 року;

- четвертого року навчання -  10 вересня 2020 року;
- першого року навчання -  15 вересня 2020 року;

1.2) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної 
форми розпочати в очній (денній) формі:

- першого року навчання -  21 вересня 2020 року;



- другого року навчання -  21 вересня 2020 року.

Враховуючи зазначене навчальному відділу внести зміни до графіку
освітнього процесу.
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2. Освітній процес для здобувачів першого (бакалаврського) та другого 
(магістерського) рівнів вищої освіти заочної форми навчання організувати очно 
відповідно до визначених графіків сесії окремо для кожної спеціальності.

3. Консультації для здобувачів першого (бакалаврського) і другого 
(магістерського) рівнів вищої освіти заочної форми здобуття освіти 
організувати у дистанційному форматі.

4. Освітній процес для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти організувати очно-дистанційно відповідно до визначених графіків 

окремо для кожної спеціальності та освітньо-наукової програми.
5. Проведення занять в аудиторіях дозволяється лише для груп з 

дотриманням Протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у 
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19) та епідеміологічної 
ситуації в регіоні.

6. Під час здійснення освітнього процесу строго дотримуватись розкладу 
дзвінків і занять, у якому визначений різний час початку та закінчення занять 
(перерв) для здобувачів різних груп.

7. Відповідальність за дотримання розкладів дзвінків і занять покласти на 
директора інституту ЕФ, деканів факультетів, працівників деканатів, особисто 
науково-педагогічних працівників.

8. Директору інституту ЕФ, деканам факультетів провести 
роз’яснювальну роботу з науково-педагогічними працівниками, здобувачами 
вищої освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на 
виявлення симптомів коронавірусної хвороби.

9. Обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) у 
закритих приміщеннях, окрім заходів, необхідних для забезпечення 
функціонування Університету -  проведення засідань ректорату, вченої ради 

Університету (інституту, факультету), конкурсних комісій, Конференції 

трудового колективу Університету (інституту, факультету), з обов’язковим 
дотриманням протиепідемічних обмежень.



10. Обмежити доступ сторонніх осіб до Університету, окрім випадків 

залучення окремих осіб для виконання робіт зі забезпечення освітнього процесу 
та життєдіяльності Університету.

11. Усім учасникам освітнього процесу дотримуватись вимог маскового 
режиму, температурного скринінгу, соціального дистанціювання, 
систематичного миття рук з милом або їх оброблення антисептичними 

засобами.
12. Для студентів бакалаврського рівня вищої освіти денної форми 

позакредитну дисципліну “Фізичне виховання” вважати факультативною із 
проведенням її за розкладом спортивних секцій.

13. Проведення занять, у разі віднесення м. Львова до рівня “червоний” 
епідемічної небезпеки, здійснювати в цей період у формі відеоконференцій в 
рамках актуального розкладу за посиланням (електронною адресою), яке буде 
розміщено у дистанційному курсі кожної дисципліни Веб-центру університету.

14. Контроль за виконанням наказу здійснювати першому проректору, 
директору інституту ЕФ, деканам факультетів, завідувачам кафедр, 
навчальному відділу університету та керівникам інших структурних 
підрозділів.
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