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Рекомендації щодо організації освітнього процесу з використанням 

технології дистанційного навчання у КМАМ ім. Р.М. Глієра 2021-2022 

навчального року для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання 

та фахової передвищої освіти денної форми навчання в умовах воєнного стану 

 

1. Освітній процес проводиться без фіксованого розкладу у дистанційній формі з 

урахуванням безпекової ситуації для всіх учасників освітнього процесу. 

2. Індивідуальні та практичні заняття проводяться з використанням дистанційної 

або змішаної (у тому числі онлайн) форм навчання. Предмети «Фах», 

«Ансамбль», «Камерний ансамбль» («Камерний спів»), «Концертмейстерський 

клас» відповідно до спеціалізацій проводяться із застосуванням відеозапису, 

використанням каналу на YouTube з функцією обмеженого доступу, або, за 

можливості, за допомогою наступних засобів зв’язку: Zoom, Teams, Skype, Viber, 

WhatsApp, WeChat тощо.  

3. Лекційні предмети проводяться з використанням дистанційної або змішаної (у 

тому числі онлайн) форм навчання за допомогою наступних засобів зв’язку: 

електронна пошта, Viber, Telegram, Zoom, Teams, Skype, WhatsApp, WeChat 

тощо. 

4. Невідпрацьовані години усіх видів практик для невипускових курсів 

переносяться на наступний рік. 

5. Декану факультету виконавського мистецтва та музикознавства, декану 

факультету мистецтва співу та джазу, завідувачам денного відділення необхідно 

довести до відома науково-педагогічних та педагогічних працівників, старост 

академічних груп, які можуть допомогти налагодити комунікацію між всіма 

учасниками освітнього процесу, інформацію щодо проведення занять з 

використанням дистанційних технологій. 

6. Працівникам навчально-наукового та навчального відділів необхідно 

координувати зв'язок між викладачем та здобувачем вищої або фахової 

передвищої освіти. 

7. Завідувачі кафедр, циклових (предметних) комісій, секцій та викладачі повинні 

забезпечити якість освітнього процесу, враховуючи специфіку дисциплін, 

технічні можливості для виконання студентами індивідуальних навчальних 

планів з урахуванням безпекової ситуації для всіх учасників освітнього процесу.  

8. За відповідною заявою, здобувачам вищої та фахової передвищої освіти, які не 

виконали навчальні плани в повному обсязі з технічних причин або які не мають 

технічної можливості пройти дистанційно семестровий контроль, 

розпорядженням декана факультету, завідувача денного відділення може бути 

перенесено складання весняної заліково-екзаменаційної сесії 2021/2022 

навчального року на період після закінчення воєнного стану. 


