
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням Вченої ради Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

(протокол № 2 від “29” вересня 2022 року) 

 

ПОРЯДОК 
проведення навчальних занять під час сигналу повітряної тривоги 

у Луганському державному університеті внутрішніх справ  

імені Е. О. Дідоренка 

 

1. Тимчасовий порядок проведення навчальних занять під час сигналу 

повітряної тривоги у Луганському державному університеті внутрішніх справ 

імені Е. О. Дідоренка (далі — Порядок) розроблений з метою врегулювання 

порядку проведення навчальних занять під час дії сигналу “повітряна тривога” 

для здобувачів вищої освіти денної форми навчання на період дії режиму 

воєнного стану на території України. 

2. Під час дії на території України сигналу “повітряна тривога” 

проведення навчальних занять (лекційних семінарських та практичних) має 

бути зорганізоване відповідно до рішення Комітету з питань освіти, науки та 

інновацій ВРУ "Про стан і проблеми підготовки до початку 2022/2023 

навчального року в умовах воєнного стану та шляхи їх розв'язання (до 

протоколу № 104 від 17.08.2022 року). 

3. В умовах дії сигналу “повітряна тривога” лекційне заняття: 

 переноситься у випадку відсутності можливості його проведення 

(об’єднані групи курсантів та студентів, технічні складнощі тощо); 

 проводься згідно розкладу в безпечному місці (для всіх учасників 

освітнього процесу) у синхронному режимі на відповідному каналі MS Teams з 

обов’язковим записом та відміткою в чаті інформації щодо часу консультації 

викладача на кафедрі — для здобувачів вищої освіти, які будуть 

ознайомлюватися з матеріалами заняття в асинхронному режимі; 

 вважається проведеним за умови наявності запису у відповідному каналі 

MS Teams за розкладом та відміткою про час консультації у чаті. 

4. В умовах дії сигналу “повітряна тривога” семінарські та практичні 

заняття: 

 переносяться у випадку відсутності можливості його проведення 

(технічні складнощі, відсутність безпечних умов для викладача тощо), або 

проведення яких неможливе через особливості окремих навчальних дисциплін 

(Вогнева підготовка, Спеціальна-фізична підготовка тощо); 

 проводяться згідно з розкладом на відповідному каналі в MS Teams у 

режимі синхронної відеотрансляції з обов’язковим розміщенням у чаті посилань 

на завдання відповідних дистанційних курсів, розташованих на ресурсах 

інформаційно-телекомунікаційної системи Овітньо-науковий портал ЛДУВС 

імені Е. О. Дідоренка — для здобувачів вищої освіти, які відпрацьовуватимуть 

заняття асинхронно; 



 вважаються проведеними за умови наявності у каналі MS Teams 

інформації про проведену відеотрансляцію за розкладом й завдання у чаті, а 

також заповнених  журналів обліку академічної успішності (електронних та 

паперових).  

5. Після сигналу “відбій повітряної тривоги” проведення навчальних 

занять для здобувачів вищої освіти денної форми навчання має бути відновлене 

у звичайному режимі.  

6. Відповідальність за дотримання вимог Порядку покладається на 

науково-педагогічних працівників, які забезпечують викладання навчальної 

дисципліни.  

7. Складання графіків відпрацювань навчальних занять, які не були 

проведені через дію сигналу “повітряна тривога” здійснюється наступним 

чином: 

 доповідні записки із інформацією про перенесення навчальних занять, які 

не відбулися через дію сигналу “повітряна тривога”  завідувачами кафедр 

подаються до навчально-методичного відділу не пізніше 9 години ранку 

наступного робочого дня; 

 на підставі доповідних записок навчально-методичний відділ розробляє 

графік відпрацювань і того ж дня, не пізніше 16.00 години - доводить його 

деканам факультетів та завідувачам кафедр; 

 декани факультетів забезпечують ознайомлення здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання із графіками відпрацювань навчальних занять. 

 завідувачі забезпечують своєчасне інформування науково-педагогічних 

працівників кафедр. 

8. Контроль за виконанням навантаження викладачами кафедр 

здійснюється завідувачами кафедр та навчально-методичним відділом. 

9. Навчально-методичний відділ здійснює консультування учасників 

освітнього процесу з організаційних та технічних питань. 

 

 

Т. в. о. ректора 

полковник поліції                      Микола КАРЧЕВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


