
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

о /  2021р. м. Київ № 2^

Про організацію освітнього 
процесу в умовах карантину

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 32 Закону України «Про 
вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року 
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ$-СоУ-2», та з метою належної організації освітнього 
процесу

НАКАЗУЮ:

1. В умовах 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), починаючи з:

01 лютого 2021 року для здобувачів ступеня бакалавра IV курсу за 
всіма спеціальностями; здобувачів ступеня бакалавра І—III курсів за 
спеціальностями 024 Хореографія та 242 Туризм; здобувачів ступеня 
магістра й освітньо-наукового ступеня доктора філософії за всіма 
спеціальностями;

15 лютого 2021 року для здобувачів ступеня бакалавра І—III курсів за 
предметною спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 
спеціальностями: 017 Фізична культура і спорт; 227 Фізична терапія, 
ерготерапія.

2. 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 
відповідних факультетів: Гончаренком Є. В., Литвиненком Ю. В.,
Семененком В. П., Воробйовим М. І., 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 реалізацію освітнього процесу в умовах карантину відповідно до



освітніх програм, навчальних планів, графіків освітнього процесу та розкладу 
занять з дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів, 
передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року 
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2».

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Ректор Є. В. Імас


