
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
\̂£ 0 Ц 2021 р. м. Київ № ЗУУ-заг

Про переведення здобувачів 
вищої освіти НУФВСУ на 
дистанційне навчання

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. 
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 
8АІ18-СоУ-2» (зі змінами), рішення Державної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21.09.2021 року (протокол 
№ 35) та службового подання начальника відділу кадрів НУФВСУ 
Степаненко А. О. про те, що станом на 22 вересня 2021 року отримали 
вакцинацію від гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 (далі - СОУГО-19), однією дозою дводозної 
вакцини або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної 
вакцини 44,74 відсотка працівників університету,

НАКАЗУЮ:

1. Заборонити з 23 вересня 2021 року здобувачам вищої освіти НУФВСУ 
відвідувати навчальні корпуси університету на період до встановлення в місті 
Києві «зеленого» рівня епідемічної небезпеки або відміни карантину, 
встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, 
або до моменту, коли не менше 80 відсотків працівників університету матимуть 
документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи 
міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що 
підтверджує вакцинацію від СОУГО-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті 
сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної 
вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони 
здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, 
негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або 
одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за 
допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з 
використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

2. Першому проректору з науково-педагогічної роботи Дутчаку М. В., 
проректору з науково-педагогічної роботи Борисовій О. В. спільно з 
начальником навчально-методичного відділу Дроздовською С. Б., деканами



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., завідувачами кафедр забезпечити на період дії заборони, встановленої п.1 
цього наказу, організацію освітнього процесу в 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 ректора НУФВСУ від 31 серпня 2020 року № 230-заг., та згідно з 
розкладом занять із використанням технологій дистанційного навчання на 
платформі МоосІІеНУФВСУ, Zoom, Google Meet та ін.

3. Проректору з адміністративно-господарської роботи Рибитві М. С. та 
черговій службі університету (Жиляк С. Ю.) забезпечити виконання п. 1 цього 
наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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