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Про заходи щодо організації  

та проведення освітнього процесу  

під час правового режиму воєнного стану 
 

 

Керуючись частиною 3 статті 2 Закону України “Про вищу освіту”, 

Указом Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 

24.02.2022 № 64/2022 і Статутом Університету, з врахуванням листа 

Міністерства освіти і науки України “Про організацію освітнього процесу” від 

25.02.2022 № 1/3277-22 та з метою створення умов для відновлення, 

продовження освітнього процесу, підготовки до належного завершення 

2021/2022 навчального року, 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни до освітньо-професійних програм та навчальних планів 

підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти випускних курсів денної та заочної форм навчання і затвердити в такій 

редакції: 

1.1. Виробничу практику для випускових курсів, передбачену в 

останньому семестрі 2021-2022 н. р., перевести в освітню компоненту 

“Практичний тренінг за спеціальністю” (цикл практичної підготовки). 

Кількість кредитів залишити без змін, форма підсумкового контролю – 

диференційований залік. 

1.2. Підготовку та захист кваліфікаційної роботи замінити на 

підготовку та складання кваліфікаційного іспиту. Кількість кредитів залишити 

без змін. Програми складання іспиту підготувати до 30.04.2022. 

Кваліфікаційний іспит за спеціальністю повинен перевіряти досягнення 

результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти та освітньою 

програмою. 

2.  Відмінити у ІІ семестрі 2021-2022 н.р. перевірку текстів курсових 

робіт на академічний плагіат. 

3. Встановити, що на період дії правового режиму воєнного стану для 

захисту кваліфікаційних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти кількість наукових публікацій має становити не менше двох.  



4. Деканам факультетів: 

4.1. Враховуючи умови воєнного стану, всі заяви здобувачів вищої 

освіти, які є підставою для прийняття будь-яких адміністративних рішень та 

видання наказів/розпоряджень, можуть надсилатись у вигляді сканованих 

копій, написаних вручну або у вигляді електронних документів із цифровим 

підписом. Оригінали заяв мають бути надані до деканатів факультетів за 

першої можливості особисто здобувачами або шляхом пересилання поштою 

на адресу університету. 

4.2. За зверненнями здобувачів вищої освіти забезпечити надання 

індивідуальних графіків навчання та складання семестрового контролю, в 

тому числі на літній канікулярний період, або академічної відпустки для 

здобувачів, які не мають можливості брати участь в освітньому процесі.  

4.3. Здобувачі, які не вийдуть на зв’язок до 15.04.2022, повинні бути 

включені до списків тих, кому рекомендовано надати індивідуальний графік 

навчання. Максимальний термін надання індивідуального графіку навчання 

для невипускових курсів до 31.08.2022, для випускових курсів – до 17.06.2022.  

4.4. Перебування здобувачів вищої освіти в територіальній обороні, 

Збройних Силах України або на тимчасово окупованій території може бути 

підставою для надання академічної відпустки. 

4.5. З метою оперативного моніторингу умов реалізації освітнього 

процесу провести до 12.04.2022 реєстрацію здобувачів вищої освіти, які мають 

можливість брати участь в освітньому процесі у дистанційному режимі з 

використанням синхронної або асинхронної моделі освітньої взаємодії, а 

також тих, які не мають такої можливості й звернулись за індивідуальним 

графіком навчання або академічною відпусткою. Інформацію подати до ННЦ 

організації освітнього процесу до 15.04.2022. 

4.6. Здійснювати координацію функціонування комунікативних 

каналів між науково-педагогічними працівниками, кураторами груп та 

здобувачами вищої освіти з метою їх обліку та інформаційної підтримки. 

4.7. У випадках, коли здобувачі бажають навчатися у закладах вищої 

освіти за місцем нинішнього проживання (в Україні чи за кордоном), сприяти 

в оформленні академічної мобільності (внутрішньої або міжнародної). 

5. Завідувачам кафедр: 

5.1. Вжити заходів щодо забезпечення доступу здобувачів вищої 

освіти до методичних та інформаційних матеріалів, необхідних для здійснення 

освітнього процесу.  

5.2. Визначити освітні компоненти, викладання яких з об’єктивних 

причин не може здійснюватися науково-педагогічними працівниками, за 

якими вони закріплені, і забезпечити необхідні заміни. Інформацію подати до 

ННЦ організації освітнього процесу до 08.04.2022. 



5.3. Налагодити режим індивідуального консультування для 

забезпечення можливості навчання здобувачів вищої освіти в асинхронному 

режимі. 

5.4. Внести зміни до вимог щодо підготовки та захисту курсових робіт 

з дисциплін кафедри і звітів з виробничої практики. Мінімальний обсяг таких 

робіт і звітів повинен становити не менше 15 сторінок. Звіти допускати до 

процедури захисту без супровідних документів від бази практики. Здобувачі 

вищої освіти можуть надсилати такі види робіт у вигляді сканованих копій, 

написаних вручну або у вигляді електронних документів.  

5.5. Передбачити можливість проведення практики (навчальної, 

виробничої тощо) для здобувачів вищої освіти невипускових курсів із 

залученням дистанційних технологій на базі кафедр, лабораторій, центрів 

університету або інших баз практики. 

5.6. Забезпечити зарахування здобувачам вищої освіти результатів 

навчання, отриманих шляхом неформальної або інформальної освіти як 

освітніх компонент (частин таких компонент), що входять до їх 

індивідуальних навчальних планів. При цьому врахувати, що відповідно до 

пункту 8 Розділу 3 Порядку визнання у вищій і фаховій передвищій освіті 

результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної 

освіти, загальний обсяг освітніх компонентів освітньої програми, що 

зараховуються здобувачу освіти за підсумками визнання результатів  

неформального та/ або інформального навчання, не може перевищувати 25% 

відповідної освітньої програми, а для спеціальностей галузі знань 12 

“Інформаційні технології” – 35%. 

6. Відповідальність за виконання наказу покласти на керівника 

навчально-наукового центру організації освітнього процесу Тетяну УСЮК та 

деканів факультетів. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Ректор університету        Олег СКИДАН  


