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1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про провадження освітньої діяльності в умовах карантину, 

надзвичайних ситуацій та військового стану у ДУ «Науковий центр аерокосмічних 

досліджень Землі ІГН НАН України»  (далі – Положення) є складовою системи 

забезпечення якості освіти та освітньої діяльності у ДУ «Науковий центр аерокосмічних 

досліджень Землі ІГН НАН України»  (далі – Центр) і визначає, регулює форми, зміст, 

інструменти, організацію, порядок про провадження освітньої діяльності в умовах 

карантину, надзвичайних ситуацій та військового станув Центрі. 

1.2. Положення розроблене з урахуванням вимог Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», Указів Президента України 2022- 2023 років, постанов Кабінету міністрів 

України щодо поводження у період карантину та воєнного стану в країні, Положення про 

провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні в Центрі (2022). 

 

2. Основні принципи провадження освітньої діяльності в ДУ «Науковий центр 

аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної 

академії наук України» в умовах карантину. 

 

2.1. Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України у разі оголошення 

протиепідемічного карантину освітній процес здійснюється відповідно до рекомендацій 

Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і 

науки України, Президії Національної академії наук України. 

2.2. Проведення масових (наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) 

заходів здійснювати відповідно до рекомендацій органів влади країни та місцевого 

самоврядування. 

2.3. Проведення вступної кампанії, оцінювання здобувачів, їх атестація, проведення 

засідань спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних робіт здобувачів наукових 

ступенів відбувається за рекомендаціями Кабінету міністрів України та Міністерства освіти і 

науки України. 

2.4. Проведення лекційних занять та іспитів і заліків з навчальних дисциплін за 

освітньо-науковими програмами, що реалізуються в аспірантурі Центру, за наказом 

директора Центру може здійснюватись із застосуванням засобів електронного зв’язку з відео 

та аудіо фіксацією лекційного процесу або процедури оцінювання з подальшим засвідченням 

протоколів і відомостей у встановленому порядку. 

2.5. Проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи проводить 

відповідно до навчального плану, затвердженого на початку навчального року, при 

проведенні занять в дистанційному режимі подається звіт про проведені заняття. 

2.6. При встановленні рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій “червоного” рівня епідемічної небезпеки проведення 

освітньої діяльності припиняється. 

 

3. Основні принципи провадження освітньої діяльності в ДУ «Науковий центр 

аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної 

академії наук України» в умовах воєнного стану. 

 

3.1. Воєнний стан в країні оголошується Указом Президента України. 

3.2. Освітній процес під час оголошеного воєнного стану здійснюється відповідно 
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до рекомендацій Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Президії 

Національної академії наук України. 

3.3. На виконання рішень і розпоряджень КМУ, МОН України та Президії НАН 

України проведення лекційних занять, іспитів і заліків з навчальних дисциплін за освітньо-

науковими програмами, що реалізуються в аспірантурі Центру, за наказом директора Центру 

може здійснюватись із застосуванням засобів електронного зв’язку з відео та аудіо фіксацією 

лекційного процесу або процедури оцінювання з подальшим засвідченням протоколів і 

відомостей у встановленому порядку. 

3.4. Проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи здійснюється 

відповідно до навчального плану, затвердженого на початку навчального року, при 

проведенні занять в дистанційному режимі подається звіт про проведені заняття за 

навчальний рік. 

3.5. При проведенні занять як очному так і дистанційному форматі обов’язково 

дотримуватись правил безпеки, при оголошенні повітряної тривоги переривати заняття і 

переходити в укриття 

 

4. Прикінцеві положення 

4.1. Положення набирає чинності з моменту введення його в дію наказом директора 

Центру. 

4.2. Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи Центру в 

межах своїх повноважень, установлених у посадових інструкціях. 

4.3. Зміни та доповнення до Положення розглядаються дирекцією Центру, 

профспілковим комітетом та затверджуються Вченою радою Центру й уводяться в дію 

наказом директора Центру в установленому порядку. 
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