
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

43 . 4 0 . 2020 р. м. Київ №

Про посилення заходів щодо запобігання 
захворюванням, спричиненим коронавірусною 
хворобою СОУГО-19, та тимчасовий перехід 
на дистанційне навчання в НУФВСУ

Відповідно до постанови головного державного санітарного лікаря 
України від 22 серпня 2020 року № 50 «Про затвердження протиепідемічних 
заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19)», враховуючи лист Міністерства освіти і 
науки України від 12 жовтня 2020 року № 1/9-576 «Щодо тимчасового 
переходу на дистанційне навчання», та з метою належної організації 
освітнього процесу

НАКАЗУЮ:

1. Перевести здобувачів вищої освіти та слухачів Центру підвищення 
кваліфікації та перепідготовки усіх форм навчання з 15 жовтня до 
15 листопада 2020 року на дистанційне навчання.

2. Начальнику навчально-методичного відділу Поповичу С. І., 
завідувачу відділу докторантури та аспірантури Денисовій Л. В., деканам 
факультетів: Гончаренку Є. В., Литвиненку Ю. В., в. о. деканів факультетів: 
Юхну Ю. О., Холодовій О. С., директору Навчально-наукового 
олімпійського інституту Булатовій М. М., директору Центру підвищення 
кваліфікації та перепідготовки Томашевському В. В. забезпечити організацію 
освітнього процесу у повному обсязі онлайн відповідно до 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 НУФВСУ від 
31 серпня 2020 року № 230-заг., та згідно з розкладом занять із 
використанням технологій дистанційного навчання на платформі Moodle 
НУФВСУ та Zoom.

3. Комендантам навчальних корпусів: № 2 та № 6 Клименко Н. П., № З 
Галич Л. І., № 4 Купрій В. П., № 5 Котовській Г. L, завідувачу бібліотеки 
Полтавець Т. М., директору спортивного комплексу «Олімпійський стиль» 
Шаповаленко Н. С., директору Центру спортивної травматології та 
відновлювальної медицини Веремію А. О. забезпечити доступ здобувачів



вищої освіти, слухачів Центру підвищення кваліфікації та перепідготовки 
НУФВСУ до навчальних аудиторій, спеціалізованих лабораторій, читальних 
залів бібліотеки -  для виконання самостійної роботи, до спортивний споруд і 
об’єктів -  для проведення тренувань з дотриманням відповідних 
протиепідемічних заходів.

4. Директору студентського містечка НУФВСУ Рагозіній І. М. 
відповідно до Положення про користування гуртожитками студентського 
містечка Національного університету фізичного виховання і спорту України, 
затвердженого наказом НУФВСУ від 24 червня 2020 року № 155-заг., 
забезпечити:

безпечні епідеміологічні умови проживання здобувачів вищої освіти у 
гуртожитках;

можливість проживання у гуртожитках у вищевказаний період таким 
категоріям здобувачів вищої освіти: дітям-сиротам, дітям, позбавленим 
батьківського піклування та особам з їх числа, особам з тимчасово 
окупованих територій, «червоних» карантинних зон, іноземним громадянам 
та особам без громадянства та здобувачам вищої освіти, які поєднують 
навчання з роботою та подали відповідні заяви, з дотриманням карантинних 
обмежень і заходів безпеки;

за необхідності - тимчасовий виїзд здобувачів вищої освіти з 
гуртожитків на період з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року;

обмеження відвідування гуртожитків сторонніми особами. Виняток 
становлять окремі приміщення гуртожитку № 5, визначені як виборчі 
дільниці для організації голосування виборців за місцем їх проживання на 
місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня 2020 року, згідно зі статтею 28 
Виборчого кодексу України.

5. Першому проректору з науково-педагогічної роботи Дутчаку М. В., 
проректору з науково-педагогічної роботи Борисовій О. В., проректору з 
адміністративно-господарської роботи Рибитві М. С. забезпечити виконання 
цього наказу відповідно до повноважень і функцій, затверджених наказом 
НУФВСУ «Про розподіл повноважень та функцій між ректором 
університету, першим проректором з науково-педагогічної роботи, 
проректором з науково-педагогічної роботи та проректором з 
адміністративно-господарської роботи» від ЗО липня 2019 року № 186-заг.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Ректор Є. В. Імас


