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ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

3 1 березня 2022 р. м. Київ № 68-заг

Про відновлення освітнього процесу 
в умовах воєнного стану

Відповідно до статті 57і Закону України «Про освіту», наказу 
Міністерства освіти і науки України від 07.03.2022 № 235 «Про деякі питання 
організації роботи закладів фахової передвиіЦбї, вищої освіти під час воєнного 
стану», наказу департаменту освіти і науки Виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.03.2022 № 37 
«Про організацію освітнього процесу в закладах освіти міста Києва в умовах 
воєнного стану» та з метою забезпечення освітнього процесу в НУФВСУ в 
умовах воєнного стану

НАКАЗУЮ:

1. Відновити в Національному університеті фізичного виховання і 
спорту України освітній процес для здобувачів вищої освіти всіх рівнів та 
форм здобуття з 04 квітня 2022 року і в умовах воєнного стану здійснювати 
його дистанційно в синхронному та асинхронному режимах для збереження 
здоров’я та життя учасників освітнього процесу.

2. Завідувачам кафедр, гарантам освітніх програм, науково- 
педагогічним працівникам в умовах воєнного стану забезпечувати проведення 
занять згідно з розкладом шляхом використання платформ Moodle НУФВСУ, 
Zoom, Google Meet та інших, створення груп із здобувачами вищої освіти у 
месенджерах (Telegram, Viber, WhatsApp), листування через електронну 
пошту тощо.

3. Деканам факультетів: Воробйову М. І., Гончаренку Є. В., Литвиненку 
Ю. В., Семененку В. П., директору навчально-наукового олімпійського 
інституту Булатовій М. М., завідувачу відділу докторантури, аспірантури, 
наукової та інноваційної діяльності Маринич В. Л., директору Центру 
підвищення кваліфікації та перепідготовки Томашевському В. В.:

інформувати учасників освітнього процесу про його відновлення 
відповідно до пункту 1 цього наказу та сприяти їхній участі в освітньому 
процесі відповідно до пункту 2 цього наказу;

забезпечити особливі умови навчання (встановлення індивідуального 
графіку, надання академічної відпустки тощо) для тих здобувачів вищої 
освіти, які перебувають у Збройних Силах України або територіальній 
обороні.



4. Вважати наказ НУФВСУ від 10.03.2022 № 58-заг «Про тимчасове 
призупинення освітнього процесу в НУФВСУ» таким, що втратив чинність 03 
квітня 2022 року в частині призупинення освітнього процесу.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора з 
науково-педагогічної роботи Дутчака М. В. та проректора з науково- 
педагогічної роботи Борисову О. В/відповідно до розподілу функціональних 
обов’язків.
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