
 
 

МIНIСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
 

ЛУГАНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМIЯ КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ 
(ЛДАКМ) 

 
 

Н А К А З 
 

 

« 20»  серпня 2022 р. м. Київ   № 100/1 
 

Про запровадження дистанційного навчання  

та організацію освітнього процесу 

 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Положення про 

організацію освітнього процесу у Луганській державній академії культури і 

мистецтв», «Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 

році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

27.04.2022року № 392, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 3 травня 

2022 року за №487/37823 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і 

науки України від02.05.2022року №400), листа МКІП від 15.06.2022року № 

05/9/211 та листа МОН України «Про підготовку до початку та особливості 

організації освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році від 27.06.2022року 

№1/7035-22 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Освітній процес у 2022-2023 навчальному році Академії та Коледжі 

ЛДАКМ розпочати  за дистанційною формою навчання. 

2. Розпочати у 2022-2023 навчальному році освітній процес старших курсів 

освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр» з 05 вересня 2022 року за 

дистанційною формою навчання 

3. Для здобувачів освіти освітньо-професійного ступеня «Фаховий 

молодший бакалавр» ІІ – IV курсів розпочати освітній процес  01 вересня 

2022 року за дистанційною формою навчання. 

4. Для здобувачів освіти першого курсу освітнього ступеня «Бакалавр» 

розпочати освітній процес  30 вересня 2022 року за дистанційною формою 

навчання. 

5. Для здобувачів освіти першого курсу освітнього ступеня «Магістр» 

розпочати освітній процес  26 вересня 2022 року дистанційною формою 

навчання. 

6. Завершити у 2022-2023 навчальному році освітній процес ЛДАКМ 30 

червня 2023 року. 



7. Студентам, які не мають можливості здійснювати здобуття освіти за 

дистанційною формою навчання, надати дозвіл на навчання за 

індивідуальним графіком. 

8. У разі не можливості проходження практик на затверджених базах, їхнє 

проходження здійснити на відповідних кафедрах з використанням 

технологій дистанційного навчання. 

9. Дистанційна форма – це форма організації праці, за якої працівник виконує 

посадові обов΄язки поза робочими приміщеннями в будь-якому місці за 

вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій.  

10. Науково-педагогічні, педагогічні працівники Академії та Коледжу 

ЛДАКМ цілком правомірно з використанням дистанційних технологій 

можуть виконувати посадові обов΄язки, перебуваючи за межами України.   

11. Наказ довести до відома та виконання керівників всіх рівнів, 

професорсько-викладацького складу та співробітників Академії. 

12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. ректора         Микола ЮДОВ 


