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Керуючись частиною третьою статл 2 Закону УкраТни «Про вищу освжу»,
Постановами Кабшету Мшютр1в УкраУни вщ 11 березня 2020 р. за № 211 (13 змшами),
вщ 20.05.2020 р. за №392 (13 змшами), вщ 22.07.2020 р. за № 641 (13 змшами), наказом
МОН УкраТни вщ 16 березня 2020 р. за №406 (13 змшами), Постановою Головного
державного сажтарного лкаря УкраУни вщ 22.08.2020 р. за №50, Статутом
Ужверситету I наказом ректора Ужверситету вщ 11 березня 2020 р. за №205-32 (13
змшами),
з метою забезпечення для здобувач1в освжи можливосп виконання
шдивщуальних навчальних плажв в умовах д|'Т карантинних обмежень

н а к а з у ю:
1.
Затвердити пропозицП' факультет1в, шститупв I коледж1в щодо застосування
модел! зм1шаного навчання (студенти опановують програмш результати навчання
частково онлайн I частково в аудитор1ях - залежнс вщ належност! результате
навчання дисциплши до когн1тивноУ, емоц1Йно'У сфери чи психэмоторно'Т сфери, та Ух
р|вня) за програмами вищоУ та фаховоУ передвищоУ осв1ти у першому семестр!
2020/2021 н.р.:
1.1. Погодити можлив1Сть проведения вах вид1в навчальних занять за денною I
заочною формами навчання 13 використанням технолопй дистанцшного навчання
(визначальним фактором щодо можливосп проведения навчальних занять онлайн е
належн'ють результате навчання за дисциплшою до ко'н1тивноУ, емоц1йноУ сфери чи
психомоторноТ сфери, Ух р1вень та необхщнють застосування в1дповщних 1нструмент1в
оцшювання);
1.2. Встановити, що единим обмеженням щодо формування розклад1в навчальних
занять е обмеження за Ух юльюстю - не бшьш як б годин навчальних занять на день
за денною формою навчання I не бшьш як 8 годин навчальних занять на день - за
заочною;
1.3. Дозволити при проведены занять онлайн використовувати засоби дистанцшноУ
синхронноУ I асинхронно! комужкацП' (сервюи) К1М11 Ебисайоп, Зкуре, 2 о о т, М1сго5оД
Т е а тз , Моос11е, Соод1е О аззгоот, ОпНпе Тез! Рас! та шил, за виключенням тих, доступ
до яких не е в1льним (кр'1м вже передплачених Ун1верситетом - в обсягах передплати)
та тих, використання яких може бути пщставою для позову щодо порушення
авторських прав власниюв програмного забезпечення;
1.4. Дозволити, за умови неухильного дотримання обсяпв навчального
навантаження здобувач1в освжи I науково-педагопчних (педагопчних) прац1вник1в,
гнучке планування розклафв занять поток!В, груп I п'щгруп.
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2. Кер1вникам структурних пщроздт1в при прийнятп р1шень щодо форми
проведения занять забезпечити неухильне дотримання вимог Постанови Кабшету
М|н1стр1в УкраУни вщ 22.07.2020 р. за № 641 ('□ змшами) та Постанови Головного
державного саытарного лкаря УкраУни вщ 22.08.2020 р. за №50, зокрема:
2.1. Регулярно проводити роз'яснювальну роботу та шструктаж! 13 персоналом I
здобувачами освгги щодо шдивщуальних заход1в профтактики та реагування на
виявлення СИМПТОМ1В коронов1русноУ хвороби (СО\/Ю-19) серед персоналу або
здобувач1в осв1ти;
2.2. Дозволяти вхщ до навчальних корпуав (здобувачам осв1ти, науковопедагопчним, науковим I педагопчним пращвникам, навчально-допом жному та
адмшютративно-господарському персоналу) I перем1щення в Ух межах тть к и за
наявносп захисноУ маски або респ1ратора I збер1гати, за можливост!, масковий режим
упродовж занять.
2.3. Забезпечити пров1трювання навчальних прим1щень упродовж не менш як 10
хвилин П1сля кожного заняття;
2.4. Забезпечити при укладанн! розклад1в:
- асинхронне В1двщування навчальних корпуав р1зними курсами/потоками/групами
з метою м1Н1М1зувати ктью сть здобувач1В осв1ти, яю одночасно перебувають у
прим1щеннях ун1верситету;
- вщвщування вс1х вид1в занять I практик здобувачами осв1ти трупами кУпьюстю не
б1льш як 20 оаб, при цьому заповнен1Сть навчальних прим1щень мае не перевищувати
50% при забезпеченн! максимально! дистанцУУ м1ж здобувачами освгги;
- передбачити мУмальну ктью сть перем1щень здобувач1в осв1ти м1ж аудитор1ями;
- з метою пщвищення надмносп 1нформац1йного забезпечення учасник1в осв1тнього
процесу I забезпечення контролю за дотриманням розкладу занять, шотижнево
оприлюднювати на сайт! структурного пщ роздту актуал1зсвану шформащю про
розклад I форму проведения занять, застосовуваы засоби дистанц1йноУ комунжащУ за
кожним 13 ОСВ1ТН1Х компоненте (у тому числ'| посилання на зщеоконференцУУ I парол'|
доступу), електроны адреси, як! використовуються для зв'язку тощо.
3. В1дповщальн1Сть за виконанням цього наказу покласти на д екатв факультет1в,
директор1в 1нститут1В та фахових передвищих коледж1в.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науковопедагопчноУ роботи Бугрова В.А.
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