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Розпорядження укладене на виконання листа Міністерства освіти і
іЇауки Укра.і.ни №1/9-576 від 12 жовтня 2020 року "Щодо тимчасового

переходу на дистанційне навчання", Постанови Кабінету Міністрів від 13

жовтня 2020 р. № 956 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
Укра.і.ни від 22 липня 2020 р. № 641", Наказу Ректора № О-65 від 31 серпня

2020 року на виконання Постанови Кабінету Міністрів УкраЇни № 760 від
26 серпня 2020 року "Про встановлення карантину та запровадження

посилених протиепідемічних заходів на територі.і. і3 значним поширенням
гостроЇ респіраторно.і. хвороби СОVІD-l9, спричинено.і. коронавірусом
SАRS-СоV-2", Наказу Ректора № О-86 від 13 жовтня 2020 року з

урахуванням затвердженого Порядку присвоєння вчених звань науковим і
науково-педагогічним працівникам (Наказ Міністерства освіти і науки
УкраЇни №

13

від

14.01.2016

р.) для

проведення

відкритих лекцій здобувачами

регламентування

процедури

вчених звань в умовах

дистанційного навчання.
Розпорядження чинне для здобувачів вчених звань професора та

доцента, які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/абд

мовою краЇни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному
рівні, що підтверджено висновком кафедри Львівського національного
університету імені івана Франка. Висновок оформляється витягом із

прОтоколу заСідання кафедРИ ПРО обговоРення відкрито.1. лекці.1. (може бути

одним документом разом з витягом про рекомендацією до присвоєння
вченого звання) та рецензією(ями) на відкриту лекцію (обов'язково для
здобувачів вченого звання професора).

В умовах карантинних обмежень проведення відкритих лекцій
відбувається в дистанц-ійному режимі з використанням платформи
МісгоSоR Teams з реєстрацією учасників.
Відкрита лекція відбувається для студентів відповідноЇ спеціальності

за умови присутності на ній не менше трьох викладачів кафедри. Час
проведення лекці.і. регламентується затвердженим розкладом занять для

студентів відповідно до семестрового плану. Обговорення відкритоЇ лекці.і.
відбувається на засіданні кафедри у присутності не менше ніж двох третин
членів кафедри.
Студенти, працівники кафедри, члени Вчено.і. Ради факультету та

Вчено.і. Ради Університету (для здобувачів вченого звання професора)

отримують запрошення на лекцію через платформу МісгоSоR Теаms.
Відеореєстрація лекці.і. залишається доступною для запрошених учасників

наради.

Розпорядження діє до скасування карантинних обмежень в Укра.і.ні і

може бути зміненим, доповненим чи скасованим наказом ректора за
рішенням Вчено.і. Ради Університету.

ректор

ґuJJ2-

В.П. Мельник

