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ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
/0  /оЄ 2021 р. м. Київ №^/У-заг

Про організацію освітнього 
процесу у весняному семестрі 
2021-2022 навчального року в 
умовах карантину

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 
р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 
8АК8-СоУ-2», відповідно до протоколу від 06.12.2021 року № 78 Постійної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Київської міської ради, Положення про дистанційне навчання в Національному 
університеті фізичного виховання і спорту України, затвердженого рішенням 
Вченої ради НУФВСУ від 31 серпня 2020 року (протокол № 10), введеним в 
дію наказом ректора НУФВСУ від 31 серпня 2020 року № 230-заг,

НАКАЗУЮ:

1. Здійснювати освітній процес у Національному університеті фізичного 
виховання і спорту України у весняному семестрі 2021-2022 навчального року з 
10 січня 2022 року за змішаною формою (лекції для більш ніж однієї 
академічної групи проводити онлайн з використанням технологій 
дистанційного навчання на платформі Моосіїе НУФВСУ; лекції для однієї 
академічної групи, практичні, лабораторні, семінарські заняття, підсумковий 
контроль знань та атестацію проводити очно).

2. Проректору з адміністративно-господарської роботи Рибитві М. С., 
комендантам навчальних корпусів: № 2 та № 6 Клименко Н. П., № 3 Галич Л. І., 
№ 4 Купрій В. П., № 5 Котовській Г. І., завідувачу бібліотеки Полтавець Т. М., 
директору спортивного комплексу «Олімпійський стиль» Шаповаленко Н. С., 
директору Центру спортивної травматології та відновлювальної медицини 
Веремію А. О. забезпечити з 10 січня 2022 року доступ здобувачів вищої освіти, 
слухачів Центру підвищення кваліфікації та перепідготовки НУФВСУ до 
навчальних аудиторій, спеціалізованих лабораторій, читальних залів бібліотеки, 
до спортивних споруд і об'єктів для участі в освітньому процесі відповідно до 
п.1 цього наказу.

3. Проректору з адміністративно-господарської роботи Рибитві М. С., 
директору студентського містечка Рагозіній І. М., деканам факультетів: 
Гончаренку Є. В., Литвиненку Ю. В., Семененку В. П. та директору Навчально-



наукового олімпійського інституту Булатовій М. М. в установленому порядку 
вживати заходів для завчасного поселення здобувачів вищої освіти в 
гуртожитки університету для участі в освітньому процесі відповідно до п. 1 
цього наказу.

4. Першому проректору з науково-педагогічної роботи Дутчаку М. В. 
спільно з начальником навчально-методичного відділу Дроздовською С. Б., 
завідувачем відділу докторантури, аспірантури, наукової та інноваційної 
діяльності Маринич В. Л., деканами факультетів: заочного - Воробйовим М. І., 
тренерського - Гончаренком Є. В., здоров’я, фізичного виховання та туризму - 
Литвиненком Ю. В., спорту та менеджменту - Семененком В. П., директором 
Навчально-наукового олімпійського інституту Булатовою М. М , директором 
Центру підвищення кваліфікації та перепідготовки Томашевським В. В. 
забезпечити організацію освітнього процесу в умовах карантину відповідно до 
освітніх програм, навчальних планів, графіків освітнього процесу, розкладу 
занять і розкладу літньої екзаменаційної сесії 2021-2022 навчального року з 
дотриманням відповідних протиепідемічних заходів, надавати можливість 
здобувачам вищої освіти, які перебувають на самоізоляції, виконувати 
індивідуальний навчальний план з використанням технологій дистанційного 
навчання на платформі Moodle НУФВСУ та Zoom.

5. Контроль за виконані шаю за собою.

Ректор Євгеній ІМАС


