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Рішення
Вченої ради Університету «Україна» з питання 

«Про хід освітнього процесу у ТВСП Університету

від 28 квітня 2022 року

Доповідь проректора з освітньої діяльності Коляди О.П. «Про хід 
освітнього процесу у ТВСП Університету:

Проаналізувавши звіт щодо організації проведення та моніторингу 
освітнього процесу в територіально відокремлених структурних підрозділах в 
умовах воєнного стану маємо такий стан:

Із 32 ТВСП звіт не подали 2 (Новокаховський гуманітарний інститут, 
Чернігівська філія).

Форми навчання по ТВСП:
дистанційна (відеозаняття згідно графіка в онлайн-режимі + матеріали на 

сайті Інтернет-підтримки освітнього процесу на платформі Moodle) -  25 ТВСП;
дистанційна (матеріали на сайті Інтернет-підтримки освітнього процесу 

на платформі Moodle) -  1 ТВСП (Вінницький фаховий коледж);
змішана (заняття в аудиторії з одночасною трансляцією для відсутніх в 

аудиторії студентів у Zoom) -  1 ТВСП (Броварський фаховий коледж);
традиційна (очна, заочна) з використанням сайту Інтернет-підтримки 

освітнього процесу на платформі Moodle -  З ТВСП (Івано-Франківська філія, 
Карпатський інститут підприємництва та Карпатський фаховий коледж (із 
27.04.2022).

Здобувані:
81,1% здобувачів по ТВСП приступили до навчання;
18,9% здобувачів, по ТВСП не приступили до навчання, із них:
2,2% беруть участь у захисті України (ЗСУ, тероборона, волонтери);
0,5% відраховані (або ідуть на відрахування).
Викладачі:
96,2% НІШ  приступили до роботи;
3,8% НПП не приступили до роботи, із них 2,4% бере участь у захисті 

України.
Дисципліни:
Чисельність перенесених на наступний рік дисциплін по ТВСП -  8,
Чисельність дисциплін, які не мають, або мають неналежне забезпечення 

викладання по ТВСП, -  34.
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Я к вирішується проблема із забезпеченням дисциплін

Всього 8 : 34 .

Білоцерківський інститут 
економіки та управління 14 Створені студентські групи у Вайбер, куди і надаються матеріали 

Використовуються платформи «Скайп» та «Гугл»

Житомирський економіко- 
гуманітарний інститут 3 Термін усунення -  01.05.2022

(доопрацювання РПНД+підвантаження на платформу)

Карпатський інститут 
підприємництва 6 У процесі доопрацювання. 

Розпорядження КІП від 19.04.2022 р.

Мелітопольський інститут 
екології та соціальних 

технологій
1 2 Система організацій соціальної сфери (курсова робота)

Проводяться консультації щодо розміщення матеріалів на платформі

Полтавський інститут 
економіки і права 9

Викладач здійснює освітній процес он-лайн на платформі ZOOM; 
матеріали надсилає студентам на електронну пошту; зворотній 
зв’язок зі студентами підтримується

Дубенська філія 2 Правові інформаційні системи (3 кредити) 
Теорія держави і права (4 кредити)

Карпатський фаховий коледж 2 Історія держави і права зарубіжних країн (6 кредитів) 
Конституційне право України (3 кредити)

Миколаївський інститут 
розвитку людини 3

Програмування мікроконтролерів (3 кредити) 
Комп'ютерна графіка (4 кредити)
Інженерія програмного забезпечення (4 кредити)



Відновлення освітнього процесу в закладах фахової передвищої та вищої 
освіти в умовах війни є важливою ознакою життєздатності нашої країни.

У межах академічної автономії, відповідно до частини четвертої статті 34 
Закону України «Про вищу освіту», частини п’ятої статті 33 Закону України 
«Про фахову передвищу освіту», керівник закладу освіти несе відповідальність 
за провадження та результати освітньої, економічної та інших видів діяльності у 
закладі освіти.

Заслухавши й обговоривши доповідь проректора з освітньої діяльності 
Коляди О.П. «Про хід освітнього процесу в Університеті «Україна», а також 
враховуючи проаналізовану інформацію від ТВСП, Вчена рада відзначає стан 
освітнього процесу під час воєнного стану в цілому задовільним.

Вчена рада ухвалює:
1. Вжити заходів щодо забезпечення захисту та безпеки учасників 

освітнього процесу, працівників, збереження майна закладів освіти, у разі 
необхідності здійснити евакуацію учасників освітнього процесу та працівників 
до безпечного місця, ініціювати та здійснити тимчасове переміщення закладу 
освіти, налагодити його діяльність в умовах переміщення.

2. З урахуванням особливостей стану території та перебігу військових дій 
відновити та здійснювати освітній процес за можливістю в очній або змішаній 
(очно-дистанційній) формі, в інших випадках -  дистанційній формі.

3. Встановити зв'язок із усіма працівниками та здобувачами освіти, 
допомогти їм включитись в освітній процес із урахуванням їх місця перебування.

4. У разі проведення навчальних занять у закладі освіти необхідно суворо 
дотримуватись безпекових вимог, зокрема переривати заняття за сигналом 
«Повітряна тривога» і перебувати в укритті до її завершення.

5. Забезпечити максимально сприятливі умови навчання (встановлення 
індивідуального графіка навчання, надання академічної відпустки тощо) для тих 
здобувачів освіти, які зі зброєю в руках встали на захист України або займаються 
волонтерською діяльністю.

6. Якщо заклад освіти розташований у зоні проведення активних бойових 
дій і не може відновити освітній процес, здобувані таких закладів освіти можуть 
дочекатись його відновлення, прослухати окремі навчальні дисципліни в інших 
закладах вищої освіти в рамках внутрішньої академічної мобільності, у системі 
неформальної освіти або навчатись самостійно. Здобуті ними результати 
навчання можуть бути визнані відповідно до Положення про порядок реалізації 
права на академічну мобільність та Положення про порядок визнання 
результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної 
освіти.

7. Для здобувачів освіти невипускних курсів у разі неможливості 
виконання індивідуального навчального плану 2021/2022 навчального року в 
повному обсязі рекомендуємо внести зміни до індивідуальних навчальних планів 
та здійснити перенесення частини освітніх компонентів (навчальних дисциплін, 
індивідуальних завдань, практик тощо), які не можуть бути виконані в



дистанційному або змішаному форматі або для цього неможливо створити 
необхідні умови з урахуванням ситуації в конкретному закладі освіти, на 
наступні періоди навчання та завершити 2021/2022 навчальний рік у 
відповідності до наказу «Про внесення змін до графіку освітнього процесу 
денної форми навчання». За необхідності здобувачам освіти можуть надаватись 
академічні відпустки, включаючи студентів першого року навчання.

8. Для здобувачів освіти випускних курсів необхідно забезпечити 
виконання навчального плану, зокрема з урахуванням визнання результатів 
неформальної та інформальної освіти, академічної мобільності.

9. Для здобувачів освіти випускних курсів необхідно провести атестацію 
здобувачів у встановлені строки та забезпечити своєчасну видачу документів про 
здобуття відповідного рівня освіти. У разі неможливості проведення атестації 
здобувачів у традиційному форматі, рекомендуємо провести атестацію 
здобувачів дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій.

10. Заміна магістерської кваліфікаційної роботи на атестаційний іспит 
може бути здійснена у крайніх випадках, оскільки ускладнює визнання здобутої 
кваліфікації за кордоном.

Голова Вченої ради


