
Студентам про дистанційне навчання у Сумському НАУ  

під час карантину. 

 

З 12 березня 2020 року по 24 квітня 2020 року відповідно до Постанови 

Уряду України та листа МОН України від 11 березня 2020 року №1/9-154 

«Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-19» 

в освітніх закладах країни запроваджений карантин. 

У Сумському національному аграрному університеті навчальний 

процес переведений на дистанційну форму організації освітнього процесу, 

відповідно до наказів № 106-К від 12.03.2020 року  та № 121-К від 27.03.2020 

року» «Про запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 у Сумському 

НАУ та його  відокремлених структурних підрозділах». 

На період карантину виконання навчальних планів здійснюється 

шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій 

дистанційного навчання та програмного забезпечення Moodle. 
Лекційні та практичні заняття проводяться дистанційно, відповідно до 

розкладу занять на 2 семестр 2019-2020 навчального року. Участь у 

дистанційному навчанні обов’язкова для усіх студентів денної форми 

навчання. Для студентів заочної форми навчання - відповідно до графіка 

навчального процесу. Присутність студентів на заняттях контролюється 

викладачем онлайн в програмі Moodle та відображається в електронному 

журналі. 

Для студентів на сайті університету https://snau.edu.ua/ створена 

вкладка «дистанційне навчання» за посиланням 

https://cdn.snau.edu.ua/moodle/.  

Для роботи в системі дистанційного навчання, студент використовує 

свій пароль і код доступу, що дозволяє його ідентифікувати та визнати 

результати освітнього процесу. Відповідно до розкладу занять, студент 

працює з навчальним курсом, а саме вивчає теоретичний матеріал, виконує  

практичні завдання, лабораторні роботи та проходить контроль знань у формі 

тестування.  

З метою консультування студента з питань роботи в програмі Moodle, 

на сайті університету розміщена інструкція за посиланням:   
https://cdn.snau.edu.ua/moodle/pluginfile.php/241863/block_html/content/%D0%86%D0%9D%

D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%A6%D0%86%D0%AF%20%D0%94%

D0%9B%D0%AF%20%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%

D0%86%D0%92.pdf?time=1578294045294 

Для підвищення якості освітнього процесу, науково-педагогічними 

працівниками СНАУ широко використовується викладання дисциплін в on-

line режимі у форматі відео-конференцій з використанням програм, які 

забезпечують візуальний зв’язок (Zoom, Skype та ін.). Заняття проводяться в 

інтерактивній формі за допомогою програмного забезпечення Zoom, яке 

інсталюється за посиланням https://zoom.us/  і може бути встановлене на 

персональний комп’ютер, планшет або мобільний телефон. 
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 Під час навчання в онлайн режимі, організаційно взаємодія студентів з 

викладачами здійснюється через старост академічних груп. Старости 

напередодні заняття отримують від  викладача посилання на ресурс, в якому 

буде проводитися заняття в онлайн режимі та всі необхідні матеріали з 

метою доведення зазначеної інформацію до відома студентів академічної 

групи. 

 На останньому тижні поточного семестру, викладачами буде проведено 

підсумковий  модульний контроль знань, отриманих під час дистанційного 

навчання та враховані результати до загальної кількості набраних балів за 

семестр, що буде допуском до екзаменаційної сесії. 

 Навчальним відділом ведеться постійний моніторинг процесу 

дистанційного навчання здобувачів освіти в системі Moodle. Одночасно, 

викладачі щоденно інформують деканати про участь студентів у освітньому 

процесі з використанням технологій дистанційного навчання. 

  


