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ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29 червня 2022 р. м. Київ № 157-заг.

Про підготовку до початку та особливості 
організації освітнього процесу в 
2022-2023 навчальному році в НУФВСУ

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», листа 
Міністерства освіти і науки України від 27.06.2022 № 1/7035-22 «Про 
підготовку до початку та організації освітнього процесу в 2022/23 навчальному 
році» та з метою забезпечення системної підготовки до нового навчального 
року в умовах воєнного стану

НАКАЗУЮ:

1. Встановити пріоритетом діяльності університету в умовах воєнного 
стану безумовне забезпечення безпеки та захисту учасників освітнього процесу.

2. Начальнику навчальну-методичного відділу Д’яченко О. М.:
до 30 червня 2022 року за поданням деканів факультетів (заочного 

навчання -  Воробйова М. І.; тренерського -  Гончаренка Є. В.; здоров’я, 
фізичного виховання та туризму -  Литвиненка ІО. В.; спорту та менеджменту -  
Семененка В. П.;), директора Навчально-наукового олімпійського інституту 
Булатовій М. М., завідувача відділу докторантури, аспірантури, наукової та 
інноваційної діяльності Маринич В. Л., Студентської ради університету, 
профспілкової організації студентів і аспірантів НУФВСУ підготувати на 
розгляд Вченої ради університету питання про початок 2022-2023 навчального 
року та затвердження навчальних планів;

до 20 серпня 2022 року надати на розгляд ректора університету 
пропозиції щодо запровадження для здобувачів вищої освіти, які не проходять 
підготовку за програмою офіцерів запасу, вибіркових дисциплін, орієнтованих 
на підготовку громадян України до національного спротиву.

3. Деканам факультетів (заочного навчання -  Воробйову М. І.; 
тренерського -  Гончаренку С. В.; здоров’я, фізичного виховання та туризму -  
Литвиненку Ю. В.; спорту та менеджменту -  Семененку В. ГЕ), директору 
Навчально-наукового олімпійського інституту Булатовій М. М., завідувачу 
відділу докторантури, аспірантури, наукової та інноваційної діяльності 
Маринич В. Л., завідувачам кафедр забезпечити:

організацію освітнього процесу у 2022-2023 навчальному році за очною 
(денною)/заочною формами здобуття (лекційні заняття -  онлайн, практичні, 
семінарські, лабораторні заняття та інші види навчальної роботи в корпусах



університету) тільки в межах наявної місткості споруд цивільного захисту, що 
можуть бути використані для укриття учасників освітнього процесу 
університету в разі включення сигналу «Повітряна тривога»;

безумовне переривання освітнього процесу, що здійснюється в корпусах 
університету, у разі включення встановленого сигналу «Повітряна тривога» та 
вжиття заходів, передбачених відповідною інструкцією, що затверджена 
першим проректором з науково-педагогічної роботи та проректором з 
адміністративно-господарської роботи за поданням начальника навчально- 
методичного відділу та головного інженера;

першочергове переведення на вивільнені місця державного замовлення 
здобувачів вищої освіти з числа внутрішньо переміщених осіб, які 
перемістилися з територій громад, що розташовані в районі проведення 
воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні 
(блокуванні), дітей учасників бойових дій, які були зараховані до університету 
в минулих роках на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб;

негайне переведення на місця державного замовлення дітей загиблих 
захисників і захисниць України, які були зараховані до університету в минулих 
роках на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб;

підготовку до 01 серпня 2022 року в установленому порядку проектів 
наказів ректора університету про затвердження списку здобувачів вищої освіти, 
які, з урахуванням положень статті 57і Закону України «Про освіту», мають 
право протягом періоду воєнного стану у 2022-2023 навчальному році брати 
участь в освітньому процесі в дистанційній формі відповідно до Положення про 
дистанційне навчання в Національному університеті фізичного виховання і 
спорту України, затвердженого рішенням Вченої ради університету 31 серпня 
2020 р. (протокол № 10), введеним в дію наказом ректора університету від 
ЗІ серпня 2020 р. № 230-заг. (на підставі відповідної письмової заяви або її 
скан-копії).

4. Проректору з адміністративно-господарської роботи Рибитві М. С.:
до ЗО червня 2022 року і надалі щодекадно інформувати Міністерство 

освіти і науки України за визначеною формою стосовно безпечного освітнього 
середовища в університеті на період воєнного стану;

до 11 липня 2022 року подати на затвердження в. о. ректора університету 
план заходів із забезпечення до початку 2022-2023 навчального року технічної 
готовності споруд цивільного захисту в корпусах університету та гуртожитках 
студентського містечка відповідно до законодавства та організувати виконання 
цього плану.

5. Головному бухгалтеру Жеребчук Л. П. до 15 серпня 2022 року надати 
на розгляд ректора університету пропозиції щодо економічної мотивації 
науково-педагогічних працівників, які проводитимуть навчальні заняття 
відповідно до вимог, передбачених абзацом другим гі. З цього наказу.



6. Встановити, що керівництво та адміністративно-управлінський 
персонал університету систематично працює на робочих місцях в корпусах 
університету із дотриманням заходів безпеки.

7. Відділу кадрів до 15 серпня 2022 року підготувати проект наказу 
ректора університету про науково-педагогічних працівників, які, з урахуванням 
положень статті 57і Закону України «Про освіту», мають право протягом 
періоду воєнного стану у 2022-2023 навчальному році брати участь в 
освітньому процесі в дистанційній формі (на підставі відповідної письмової 
заяви або її скан-копії).

8. Відокремленому структурному підрозділу «Івано-Франківський 
фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного 
виховання і спорту України» (Пасічняк Л. В.) та Відокремленому структурному 
підрозділу «Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного 
Національного університету фізичного виховання і спорту України» 
(Москаленко О. В.) вжити заходів для підготовки до початку та визначити 
особливості освітнього процесу в 2022-2023 навчальному році.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. ректора Мирослав ДУТЧАК


