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Про відновлення освітнього процесу 
 

Відповідно до частини третьої статті 2 Закону України “Про вищу освіту” 

та рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 06.03.2022 

№ 1/3371 “Про організацію освітнього процесу”, на виконання наказу 

Міністерства освіти і науки України від 07.03.2022 № 235 “Про деякі питання 

організації роботи закладів фахової передвищої, вищої освіти під час воєнного 

стану”, з метою збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу, 

НАКАЗУЮ: 

1. Відновити у Поліському національному університеті освітній процес 

для здобувачів вищої освіти всіх рівнів та форм навчання з 18.04.2022 і в умовах 

воєнного стану здійснювати його у дистанційному (синхронному та/або 

асинхронному) форматі з урахуванням технічних можливостей усіх учасників 

освітнього процесу, із використанням доступних каналів спілкування: 

відеоконференцій, особистого кабінету в системі Moodle, електронної пошти, 

форумів, соціальних мереж. 

2. Провести екзаменаційну сесію:  

- для невипускових курсів до 02.07.2022; 

- для випускових курсів відповідно до скорегованих графіків освітнього 

процесу та з урахуванням особливостей окремих освітніх програм. 

3. Завершити підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти випускових 

курсів до 30.06.2022. 

4. Встановити, що кожен задіяний в освітньому процесі науково-

педагогічний працівник університету, робота якого відбувається у 

дистанційному режимі, має самостійно визначити робоче місце та, відповідно, 

нести відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на 

обраному ним робочому місці. 

5. Науково-педагогічним працівникам: 

5.1. Перед початком занять завчасно поінформувати здобувачів за 

допомогою всіх доступних засобів комунікації про синхронну та/або асинхронну 

форму освітньої взаємодії щодо кожної освітньої компоненти, особливості, 

форми, строки виконання завдань передбачених силабусом.  



5.2. Дотримуватись (за можливості) затвердженого розкладу занять. 

5.3. Проводити (за можливості) відео- та/або аудіозапис лекцій з дисциплін, 

викладання яких здійснюватиметься в синхронному режимі, для подальшого їх 

надання здобувачам вищої освіти, які мають можливість навчатися тільки 

асинхронно або за індивідуальним графіком. Якщо вивчення дисципліни 

здійснюється здобувачами вищої освіти в асинхронному режимі, доцільно 

встановлювати певні дедлайни для виконання завдань з дисципліни, 

передбачених силабусом, однак виставляти ці дедлайни з урахуванням реальної 

ситуації воєнного часу та можливої зайнятості частини здобувачів в підрозділах 

Збройних Сил України, Національної гвардії, Сил територіальної оборони та у 

волонтерській діяльності. 

5.4. У синхронному режимі рекомендується проводити консультування 

здобувачів та надавати відповіді на їх запитання за результатами вивчення 

теоретичного матеріалу або виконання практичних завдань, курсових робіт 

тощо. 

6. Деканам факультетів довести зміст цього наказу до всіх учасників 

освітнього процесу. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Ректор університету                                                     Олег СКИДАН 
 

 

 

 

 

 


