
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

НА КА З  
 

23.03.2021 Миколаїв № 99 
 

Про організацію освітнього процесу з 

24.03.2021 р. до 04.04.2021 р. 

 

Відповідно до рішення позачергового засідання регіональної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при 

Миколаївській ОДА від 15.03.2021 р. (протокол № 9) та позачергового засідання 

від 21.03.2021 р. (протокол № 10), у зв’язку з посиленням карантинних заходів 

через розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19 на території міста 

Миколаєва 

НАКАЗУЮ: 

1. Деканам факультетів: Гуріній О. В., Жигадлу Г. Б., Мороз Т. О., 

Олексюк О. М., Степановій Т. М., директору коледжу Царенко О. О., 

завідувачам кафедр:  

1.1. Із 24 березня по 4 квітня 2021 року заборонити відвідування 

університету здобувачами вищої освіти та перейти на дистанційну 

форму навчання. 

1.2. Забезпечити виконання навчальних планів за рахунок проведення 

занять зі студентами дистанційно, відповідно до розкладу, 

затвердженого на ІІ семестр 2020-2021 н. р. 

1.3. Забезпечити неухильне дотримання обсягів навчального навантаження 

здобувачів освіти і науково-педагогічних (педагогічних) працівників. 

Кількість проведених навчальних занять повинна відповідати кількості 

запланованих у розкладі. 



 

1.4. Організувати освітній процес за допомогою дистанційних технологій 

(сервіси: Skype, Zoom, Coogle Meet, Moodle, Coogle Classroom та інші), 

за виключенням тих, доступ до яких не є вільним та тих, використання 

яких може бути підставою для позову щодо порушення авторських 

прав власників програмного забезпечення. 

1.5. Із метою підвищення надійності інформаційного забезпечення 

учасників освітнього процесу і забезпечення контролю за дотриманням 

розкладу занять, щотижнево оприлюднювати на сайті університету та 

структурного підрозділу актуалізовану інформацію про розклад 

навчання за кожним із освітніх компонентів (у тому числі час, 

посилання на відеоконференції і паролі доступу, електронні адреси, які 

використовуються для зв’язку тощо). 

1.6. Заняття з 24 03.2021 р. відбуватимуться дистанційно за графіком: 

I пара 08.30 – 09.50 перерва 10 хв. 

II пара 10.00 – 11.20 перерва 30 хв. 

III пара 11.50 – 13.10 перерва 10 хв. 

IV пара 13.20 – 14.40 перерва 30 хв. 

V пара 15.10 – 16.30 перерва 10 хв. 

VI пара 16.40 – 18.00  

1.7. Щотижнево надавати до навчального відділу рапорти з інформацією 

про розклад. 

1.8. Організувати безперебійний режим роботи деканатів та кафедр, 

підтримувати систематичні зв’язки зі старостами академічних груп, 

контролювати хід проведення навчальних занять, самостійної роботи 

студентів. 

1.9. Після завершення періоду дистанційного навчання провести контроль 

отриманих програмних результатів навчання. 

1.10. З метою забезпечення системного підходу в управлінні факультетами 

в період карантину створити банк електронних даних про навчальну 

діяльність здобувачів вищої освіти і викладачів протягом всього 

періоду карантину. 



 

2. Завідувачам кафедр: 

2.1. Подавати електронний звіт про виконання індивідуального плану 

викладача за дистанційною системою навчання в кінці кожного тижня 

до навчального відділу. Матеріали, що підтверджують достовірність 

проведення занять, зберігати в роздрукованому вигляді на кафедрах 

протягом трьох років. 

3. Відповідно до наказу університету від 15.09.2020 р. № 349 «Щодо створення 

безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному 

році» уповноваженій особі Бєдіній А. О. та комендантам гуртожитків у 

своїй роботі керуватися рекомендованим Міністерством освіти і науки 

України «Алгоритмом дій у разі виявлення у здобувача освіти або у 

працівника університету ознак гострого респіраторного захворювання», 

посилити пропускний режим у гуртожитках університету, проведення 

санітарно-гігієнічних заходів та моніторинг стану здоров’я мешканців. 

4. Відповідальність виконання наказу покласти на деканів факультетів, 

директора коледжу. 

5. Контроль виконання наказу покласти на проректора із науково-педагогічної 

роботи Кузнецову О. А.  

 

 

Ректор          В. Д. Будак 

 

 

 

 

 

 

Проєкт наказу вносить: 

Інспектор навчального відділу  

_________ Н. І. Клюкіна 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Перший проректор 

________ А. В. Овчаренко 

Проректор із науково-педагогічної  

роботи ________ О. А. Кузнецова 

Юрисконсульт  

________ О. Ю. Тимошенко 

 


