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Про особливості організації 
освітнього процесу в умовах 
воєнного стану

У зв’язку з відновленням в Університеті освітнього процесу з 
використанням інформаційних технологій для дистанційного навчання 
за умов воєнного стану та можливості виникнення пов'язаних із цим 
ситуацій, небезпечних для життя та безпеки учасників освітнього 
процесу,

Н А К А З У Ю  :

1. Всі види навчальних занять (лекції, практичні та семінарські 
заняття) у групах всіх форм навчання за усіма освітніми програмами 
проводити з використанням дистанційних технологій навчання, як 
правило, синхронно, згідно з розкладом.

2. У разі неможливості проведення синхронного навчання (при 
ситуаціях, які становлять загрозу для життя, здоров'я та безпеки 
учасників освітнього процесу (сигнал повітряної тривоги тощо) заняття 
проводити асинхронно. У такому випадку, викладачі, які здійснюють 
викладання навчальних дисциплін, повинні забезпечити доступ 
здобувачам до навчальних матеріалів заняття (відеозапис, презентації 
тощо) за допомогою платформи Microsoft Teams, університетської 
електронної пошти та, як виняток, соціальних мереж та месенджерів 
тощо.

3. У випадку, коли лунає оповіщення про початок повітряної



тривоги (сирена, сигнал мобільного додатку тощо) викладач повинен 
негайно припинити заняття та повідомити про це здобувачів. Якщо 
оповіщення про початок повітряної тривоги отримують здобувані 
освіти, вони повинні проінформувати викладача та призупинити участь 
у занятті. Заняття, перерване в такій ситуації, вважається таким, що не 
підлягає відпрацюванню.

4. Викладачі повинні забезпечити доступ до навчальних матеріалів 
наступним категоріям здобувачів:

- які знаходяться в межах регіону, де ведуться активні бойові дії;
- які тимчасово перебувають в умовах із ускладненим (відсутнім) 

доступом до мережі Internet та вчасно інформують про це викладача,
- які навчаються за індивідуальним графіком, наданим деканатами або 

дирекціями.
5. Викладачі та здобувачі освіти повинні дотримуватись правил 

поведінки в умовах воєнного стану
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/tsvvilnyi-zakhvst ).

6. Деканам, директорам, завідувачам кафедр довести до відома усіх 
учасників освітнього процесу зміст цього наказу.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 
Університету.
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