
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

У. 2021 р. м. Київ №

Про організацію освітнього 
процесу в умовах адаптивного 
карантину

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 32 Закону України «Про 
вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року 
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЇ18-СоУ-2» із змінами, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 104 «Про внесення змін до 
деяких актів Кабінету Міністрів України», враховуючи лист Міністерства 
освіти і науки України від 22 лютого 2021 року № 1/9-93 «Про виконання 
постанови КМУ від 17 лютого 2021 року № 1 04 у закладах вищої, фахової 
передвищої освіти», та з метою належної організації освітнього процесу в 
умовах адаптивного карантину

НАКАЗУЮ:

1. Упродовж адаптивного карантину освітній процес у Національному 
університеті фізичного виховання і спорту України здійснювати 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 проводити очно).

2. Запровадити з 24 лютого 2021 року в університеті обмежувальні 
протиепідемічні заходи, визначені в установленому порядку, зокрема:

при «жовтому» рівні епідемічної небезпеки забороняється: 
відвідування університету здобувачами вищої освіти у разі, коли на 
самоізоляції через контакт з особою з підтвердженим випадком СОУЮ-19 
перебуває більш як 50 відсотків здобувачів вищої освіти та працівників 
університету; проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, 
наукових, освітніх та інших заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. 
метри площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому 
повітрі) або наповненістю залів понад 50 відсотків місць у кожному 
окремому залі (з деякими винятками, зазначеними у постанові, та за умови 
дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і



протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю 
за станом здоров’я учасників); проведення в університеті масових заходів 
(спортивних змагань, вистав, свят, концертів) за участю здобувачів вищої 
освіти з більше ніж однієї академічної групи та за присутності глядачів 
(відвідувачів);

при «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки посилити в 
університеті обмежувальні протиепідемічні заходи, окрім тих, що визначено 
для «жовтого» рівня, зокрема, чисельність академічної групи на навчальному 
занятті не повинна перевищувати 20 здобувачів вищої освіти;

при «червоному» рівні епідемічної небезпеки заборонити відвідування 
університету здобувачами вищої освіти, освітній процес у повному обсязі 
здійснювати онлайн відповідно до розкладу занять з використанням 
технологій дистанційного навчання на платформі Моосіїе НУФВСУ, Zoom 
та ін.

3. Першому проректору з науково-педагогічної роботи Дутчаку М. В., 
проректору з науково-педагогічної роботи Борисовій О. В. спільно з 
начальником навчально-методичного відділу Поповичем С. І., 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., завідувачем відділу докторантури, 
аспірантури, наукової та інноваційної діяльності Маринич В. Л., директором 
Центру підвищення кваліфікації та перепідготовки Томашевським В. В. 
забезпечити організацію освітнього процесу в умовах адаптивного карантину 
відповідно до освітніх програм, навчальних планів, графіків освітнього 
процесу та розкладу занять з дотриманням протиепідемічних заходів, 
передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року 
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), надавати можливість здобувачам 
вищої освіти, які перебувають на самоізоляції, виконувати індивідуальний 
навчальний план з використанням технологій дистанційного навчання на 
платформі Моосіїе НУФВСУ та Zoom.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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