
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

12 березня 2020 р. № 83-заг.

Про додаткові заходи із запобігання 
поширенню коронавірусу СОУГО-19

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 
2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України 
коронавірусу СОУГО-19» та відповідно до листа Міністерства освіти і науки 
України від 1 1.03.2020 №1/9-154

НАКАЗУЮ:
1. Перевести всі форми навчання здобувачів вищої освіти та слухачів 

підготовчого відділення НУФВСУ з 12 березня до 03 квітня 2020 року на 
дистанційне навчання.

2. Начальнику навчально-методичного відділу Поповичу С. І. 
невідкладно підготувати Тимчасовий порядок організації кафедрами 
НУФВСУ дистанційного навчання студентів з 12 березня до 03 квітня 2020 
року та Тимчасовий порядок участі студентів НУФВСУ у дистанційному 
навчанні з 12 березня до 03 квітня 2020 року та подати їх на затвердження 
першому проректору з науково-педагогічної роботи Дутчаку М. В.

3. Першому проректору з науково-педагогічної роботи Дутчаку М. В.:
спільно з начальником навчально-методичного відділу Поповичем С. І.,

завідувачем відділу міжнародних зв’язків Ніконоровим Д. М., деканами 
факультетів, директором Навчально-наукового олімпійського інституту, 
завідувачами кафедр з 12 березня до 03 квітня 2020 року забезпечити 
безперервність освітнього процесу відповідно до розкладу занять студентів 
денної та заочної форм навчання і слухачів підготовчого відділення шляхом 
дистанційного навчання;

перенести за поданням декана факультету заочного навчання 
Воробйова М. І. передбачені навчальними планами форми семестрового 
контролю та атестації, що мали бути проведеними з 12 березня до 03 квітня 
2020 року, на терміни після нормалізації епідемічної ситуації.

4. Проректору з науково-педагогічної роботи Борисовій О. В. спільно із 
завідувачем відділу докторантури та аспірантури Денисовою Л. В. та 
завідувачами кафедр з 12 березня до 03 квітня 2020 року забезпечити 
безперервність освітнього процесу відповідно до розкладу занять аспірантів 
денної та заочної форм навчання шляхом дистанційного навчання.



5. Заборонити проведення всіх масових заходів, у яких бере участь 
понад 200 осіб, на території, в навчальних корпусах та гуртожитках НУФВСУ 
з 12 березня до 03 квітня 2020 року.

6. Заборонити направлення за кордон здобувані в освіти та 
співробітників НУФВСУ до країн з високим ступенем ризику зараження 
(Ьіїр5://сиа.1у/СИ:5дНоВ.

7. Проректору з адміністративно-господарської роботи Рибитві М. С. з 
12 березня до 03 квітня 2020 року забезпечити:

проведення додаткових профілактичних та дезінфекційних заходів у 
навчальних корпусах та гуртожитках НУФВСУ для попередження масового 
розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, 
і гострих респіраторних інфекцій;

безперебійну роботу інформаційно-комунікаційної мережі НУФВСУ в 
умовах зростання інтернет трафіку.

8. Завідувачу бібліотеки Полтавець Т. М. забезпечити безперебійний 
доступ учасників освітнього процесу до електронних інформаційних ресурсів 
НУФВСУ для забезпечення дистанційного навчання.

9. Завідувачу кафедри спортивної медицини Футорному С. М. 
налагодити інформування здобувачів вищої освіти та співробітників НУФВСУ 
щодо заходів запобіганню поширення хвороби, проявів хвороби та дій у 
випадку захворювання і розміщення відповідної інформації на вебсайті
НУФВСУ.

10. Контроль за викона !у залишаю за собою.

Ректор Є. В. Імас


