
                                                                                                                                              

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАКАЗ 

27 січня 2022 року               м. Суми                         № 18  -к 
 

Про особливості організації 

освітнього процесу у другому 

семестрі 2021-2022 н. р. 

 

На підставі  листа Департаменту освіти і науки України Сумської ОДА  

від 09.08.2021 року № 04.1-13/5914 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236та на підставі  листа 

Міністерства освіти і науки України  від 25.01.2022 року № 1/1266-22 «Про 

організацію освітнього процесу в закладах освіти під час епідемічної 

небезпеки» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Освітній процес в університеті та його структурних підрозділах 

(фахових коледжах Сумського НАУ) здійснювати відповідно до чинного 

законодавства з урахуванням вимог та обмежень постанови Кабінету Міністрів 

України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2» та постанови  Кабінету Міністрів 

України від 28 липня  2021 року № 787 «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236» 

2. Весняний семестр 2021-2022 навчального року розпочати з 31січня 

2022 року згідно графіка освітнього процесу.  Запровадити  навчання за 

змішаною формою організації освітнього процесу студентів денної форми 

навчання  та аспірантів, а для студентів заочної форми навчання –  в 

дистанційному режимі, з дотриманням вимоги стовідсоткової вакцинації 

науково-педагогічних працівників та співробітників. 

3. Деканам факультетів, директорам  відокремлених структурних 

підрозділів забезпечити: 

3.1 Організацію освітнього процесу за змішаною формою навчання з 

систематичним контролем та щоденним звітуванням викладачів про проведені 

заняття завідувачам кафедрами. 

3.2 Неухильне дотримання обмежень чисельності здобувачів освіти в 

навчальних аудиторіях, та у випадку перевищення встановлених епідемічних 



норм, здійснювати проведення занять  в on-line режимі відповідно до розкладу 

у форматі відео-конференцій з використанням програм, які забезпечують 

візуальний зв’язок (Zoom, Skype та ін.). При проведеннізанять з елементами 

дистанційного навчання поєднувати опрацювання студентами матеріалу в 

Moodle, читання on-line лекції в Zoom, та перевірку засвоєння матеріалу з 

використанням Kahoot.   

4. Проректору з навчально-науково-виробничих питань розвитку та АГД  

Шпетному  М.Б.: 

          4.1. Забезпечити готовність матеріально-технічної бази до запровадження  

освітнього процесу з дотриманням епідемічних вимог щодо маскового режиму, 

температурного скринінгу, соціального дистанціювання, систематичного миття 

рук з милом або їх оброблення антисептичними засобами, посиленої санітарної 

обробки приміщень і поверхонь.  

4.2. У гуртожитках підготувати ізолятори для розміщення хворих,  які  

не потребують госпіталізації. 

          4.3. Забезпечити умови для самоізоляції контактних осіб  та вступників, 

які підлягають ізоляції у зв’язку з перетином державного кордону. 

         5. Деканам факультетів, директорам фахових коледжів, керівникам 

структурних підрозділів, голові студентського самоврядування провести 

відповідну роз’яснювальну роботу серед здобувачів освіти щодо необхідності 

щеплення від корона вірусу та сприяти організації вакцинації. 

6. Начальнику загального відділу Глуходід К.І. довести наказ до  відома 

та виконання зазначених у документі посадових осіб. 

          7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково- 

педагогічної та навчальної роботи Жмайлова В.М,  проректора з  навчально-

науково-виробничих питань розвитку та   АГД Шпетного М.Б. та проректора з  

науково-педагогічної та міжнародної діяльності Соколова М.О. відповідно до 

розподілу їх посадових повноважень. 

 

 
 

Ректор 

академік НААН України      Володимир ЛАДИКА 
 

                                                              

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Підготував:            Погоджено: 

 Завідувач навчального                     Перший проректор  

 відділу 

          _________ Н.В.Колодненко            _________ М.П. Курило   

 

Проректор з науково-педагогічної 

                                                та навчальної роботи 

       ___________ В.М. Жмайлов 

 

Начальник юридичного відділу 

       __________ Є.П. Флюр 

 

Голова студентського самоврядування 

_________ Д.В. Кравченко 

 

 

 

 

 

 



 


