


1. 3агальні положення 
 

1.1. Порядок організації освітнього процесу та дій науково-педагогічних 
працівників i здобувачів вищої освіти під час  сигналу тривоги, відключення 
електроенергії, відсутності інтернет зв'язку в умовах воєнного стану (далі – 
Порядок) розроблено з метою організації безпечних умов навчання та 
збереження життя i здоров'я викладачів i здобувачів вищої освіти. 

1.2. Цей Порядок передбачає визначення умов та алгоритм дій науково-
педагогічних працівників i здобувачів вищої освіти під час сигналів 
повітряної, хімічної, радіаційної тривоги (далі – сигнал тривоги), у paзі 
відключення електроенергії, відсутності інтернет-зв’язку на території 
України. 

 
 

2. Протокол дії у paзi сигналу тривоги під час проведення занять  
у формах оф-лайн або змішаної 

 
2.1. У paзi надходження сигналу тривоги в місті Києві під час 

проведення занять: 
- викладач зупиняє заняття i разом зi здобувачами вищої освіти прямує до 
укриття; 

- заняття в укритті може бути продовжене, якщо для цього є належні 
умови. 
2.2. У випадку, якщо сигнал тривоги в місті Києві перевищує 20 хвилин 

тривалості заняття i немає умов для його продовження в укритті, заняття 
вважається таким, що не відбулося. Відпрацювання заняття здійснюється 
відповідно п. 5.1, 5.2 цього Порядку.  

2.3. У paзi, якщо сигнал тривоги в місті Києві не перевищує 20 хвилин 
тривалості заняття, після її закінчення викладач зi студентами повертаються 
до  навчальної аудиторії та продовжують заняття. 

 
 
3. Протокол у paзi сигналу тривоги під час проведення занять  

у форматі он-лайн 
 

3.1. У paзi надходження сигналу тривоги в населеному пункті де 
перебуває під час проведення заняття викладач/здобувач вищої освіти, 
викладачу/здобувачу вищої освіти рекомендовано негайно перейти в укриття. 

3.2. Заняття вважається таким, що не відбулося за однієї з таких умов: 



- відсутності викладача та/або зв'язку з ним більше ніж 20 хвилин 
тривалості заняття; 

- відсутності більше ніж 50% здобувачів вищої освіти понад 20 хвилин 
тривалості заняття. 
3.3. Заняття може бути призупинене i продовжене за cyкупностi таких 

умов: 
- сигнал тривоги продовжується менше 20 хвилин тривалості заняття; 
- під час сигналу тривоги на занятті присутні більше ніж 50% здобувачів 
вищої освіти. 

 
 

4. Протокол дій у paзi відключення електроенергії або відсутності 
інтернет-зв’язку під час проведення занять у форматі он-лайн 
 
4.1. У paзi зникнення електроенергії або інтернет-зв’язку в населеному 

пункті де перебуває під час проведення заняття викладач/здобувач вищої 
освіти: 

4.1.1. Заняття вважається таким, що не відбулося за однієї з таких умов: 
- відсутність зв'язку з викладачем перевищує 20 хвилин тривалості 
заняття; 

- відсутність зв'язку з більше ніж 50% здобувачів вищої освіти перевищує 
20 хвилин тривалості заняття; 
4.1.2. Заняття може бути призупинене i продовжене за сукупності таких 

умов: 
- відсутність зв'язку триває до 20 хвилин тривалості заняття; 
- на занятті присутні більше ніж 50% здобувачів вищої освіти. 

 
 

5. Порядок перенесення/ відпрацювання занять 
 
5.1. Якщо заняття не відбулося, викладач зобов'язаний забезпечити його 
відпрацювання в один iз таких способів: 

- перенести заняття на інший день i час, узгодивши їх зi старостою групи 
та проінформувавши навчальну частину про таке перенесення; 

- у paзi відпрацювання лекції - у триденний термін забезпечити слухачів 
курсу відповідним контентом у форматі відеозапису, аудіозапису, 
конспекту, презентації, авторського підручника/посібника тощо (за 
вибором викладача);  



- у paзi відпрацювання семінарського заняття - у триденний термін 
забезпечити слухачів курсу відповідним завданням для самостійної 
роботи та чіткими критеріями його оцінювання; 
5.2. Здобувачі вищої освіти зобов'язані відпрацювати семінарське 

заняття, яке не відбулося через сигнал тривоги або відсутність інтернет-
зв’язку, у форматі визначеному викладачем до п.5.1 цього Порядку. 

5.3. Здобувачі вищої освіти, які мусили пропустити семінарське заняття 
через сигнал тривоги або відсутність інтернет-зв’язку в місці свого 
перебування, мають право на його відпрацювання з іншою групою або у 
форматі визначеному викладачем до п.5.1 цього Порядку. 
 
 


