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НАКАЗУЮ:

1. Пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. З метою гарантування безпечних умов навчання та праці для усіх учасників 

освітнього процесу, зокрема з урахуванням наявних в навчальних корпусах тимчасових 

укриттів та розташування поряд станції метрополітену, здійснювати проведення 

аудиторних занять з використанням змішаних технологій навчання.

3.1. Розпочати навчальний рік за змішаними технологіями навчання, при цьому 

надавати перевагу очному режиму навчання факультетам: математики, інформатики та 

фізики; природничо-географічної освіти та екології; фізичного виховання, спорту і 

здоров’я; мистецтв імені Анатолія Авдієвського; психології; інженерно-педагогічному, 

та Навчально-науковому інституту перепідготовки, підвищення кваліфікації та 

доуніверситетської підготовки, а також для здобувачів освіти спеціальності 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація педагогічного 

факультету.

У разі оголошення сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів 

оповіщення, під час здійснення освітнього процесу в очному режимі, навчальні заняття 

перериваються, усім учасникам освітнього процесу необхідно в супроводі 

відповідальних якнайшвидше вийти з приміщень університету, пройти до найближчих 

укриттів і залишатися там, поки з офіційних джерел не надійде інформація про відбій 
«Повітряної тривоги».

3.2. З урахуванням досвіду роботи закладів освіти в умовах воєнного часу, 

здійснювати проведення навчальних занять з використанням дистанційних технологій 

навчання факультетам: спеціальної та інклюзивної освіти; педагогічному (крім 

спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація);



соціально-правовому; історико-філософському; іноземної філології; української 

філології та літературної творчості імені А. Малишка.»

2. Відповідальність за організацію освітнього процесу в частині проведення 

навчальних занять з використанням змішаних технологій навчання покласти на деканів 

факультетів, які мають видати розпорядження щодо організації такої роботи.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчально- 

методичної роботи професора Р. М. Вернидуба та проректора з науково-педагогічної та 

адміністративно-господарської діяльності професора М. С. Корця.
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