МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ
Львівський інститут
Розпорядження
12 березня 2022 р.

№ 4

Про організацію освітнього процесу у Львівському інституті УДУНТ
у період дії воєнного стану.
Враховуючи Закон України від 24.02.2022 року № 2102-ХІ «Про
затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в
Україні», керуючись наказом МОН України від 07.03 2022 року № 235 «Про
деякі питання організації роботи закладів фахової передвищої освіти, вищої
освіти на час воєнного стану», листом МОН України від 25-02-2022 року №
1/3277 «Про організацію освітнього процесу» та наказом в.о. ректора
університету від 11.03.2022 р «Про організацію освітнього процесу в
університеті на час воєнного стану»:

1. Організувати та розпочати освітній процес у Львівському інституті
УДУНТ за дистанційною формою навчання з 14.03.2022 року.
2. Декану факультету забезпечити особливі умови навчання (встановлення
індивідуального графіка навчання, надання академічної відпустки тощо) для
здобувачів освіти, які перебувають в лавах ЗСУ або у підрозділах
територіальної оборони, займаються волонтерською діяльністю.
3. Визначити основною програмою обміну оперативною інформацією
щодо питань освітнього процесу між НПП та студентами програму Viber. До
15.03.2022 року кураторам груп створити у програмі Viber групи з назвою:
«Група НАЗВА ГРУПИ. Освітній процес» і підключити до неї усіх студентів
відповідної групи, викладачів, які викладають у даній групі, декана
факультету та завідувачів кафедр. У даних групах висвітлювати лише
оперативну інформацію, що стосується освітнього процесу: щоденний
моніторинг наявності учасників, запрошення на онлайн заняття та
консультації а також розміщення додаткових навчальних матеріалів.
Забороняється розміщати у даних групах будь-яку іншу інформацію, у
тому числі інформацію про фактичне місце розташування учасників
освітнього процесу!

4. Науково-педагогічним працівникам проводити навчальні заняття зі
студентами відповідно до затвердженого розкладу занять із застосуванням
програмного забезпечення ZOOM (проведення занять згідно розкладу),
системи MOODLE (підтримання навчального контенту у актуальному стані)
та програм-месенджера Viber(розсилання оперативної інформації про освітній
процес у групи).
6. Кураторам груп проводити щоденний моніторинг наявності студентів
наступним чином: щоденно у робочі дні о 8.00 надсилати у групу
повідомлення «Студентів, які знаходяться на зв’язку, прошу поставити
позначку «+»». О 16.00 кураторам груп надсилати декану факультету
прізвища студентів, які не поставили позначку «+» і не вийшли протягом дня
на зв’язок.
7. В умовах дистанційного режиму роботи працівник самостійно визначає
робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і
нешкідливих умов праці на ньому.
8. Завідувачам кафедр проводити щоденний моніторинг результатів роботи
НПП (проведення навчальних занять, консультацій, шляхом моніторингу
офіційних груп і періодичного відвідування занять).
9. Організацію іншої діяльності Львівського інституту здійснювати
відповідно до розпорядження №3 від 24 лютого 2022 року.
10. Відповідальність за виконання розпорядження покласти на декана
факультету та завідувачів кафедр відповідно до посадових обов’язків.
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