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НАКАЗ
30 серпня 2022 року

м. Миколаїв

№ 85-О

Про особливості організації
освітнього процесу у першому
семестрі 2022-2023 навчального року

Керуючись частиною третьою статті 2 Закону України «Про вищу освіту»,
Законами України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»,
«Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах
воєнного

стану,

надзвичайної

ситуації

або

надзвичайного

стану»,

«Про

затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного
стану в Україні»», Постановою 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 COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2» (зі змінами), наказом МВС України «Про затвердження вимог з питань
використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» (від 09 липня
2018 за № 579, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 р. за
№ 879/32331), «Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки
життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти»
(затверджене наказом МОН України від 26 грудня 2017 за № 1669, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 за № 100/31552) і Статутом
Університету, з метою мінімізації ризиків для життя й здоров’я усіх учасників
освітнього процесу в Університеті та його коледжах, з урахуванням рекомендацій
МОН України (Листи «Про підготовку до початку та особливості організації
освітнього процесу в 2022/23 навчальному році» від 27 червня 2022 року за №
1/7055-22, «Про оптимізацію виконання заходів з підготовки закладів освіти до
нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану» від
26.07.2022 р. за №1/8462-22), та посилаючись на рішення вченої ради Університету
від 30 червня 2022 року, протокол № 1,

НАКАЗУЮ:
1. Організувати в першому семестрі 2022-2023 навчального року на період із
01 вересня 2022 року по 21 листопада 2022 року проведення навчальних занять для
здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання в Університеті та його
коледжах за такими формами при шести денній тривалості навчального тижня:
- Миколаївський національний аграрний університет; Технолого-економічний
коледж Миколаївського національного аграрного університету; Вознесенський
коледж Миколаївського національного аграрного університету; Новобузький
коледж Миколаївського національного аграрного університету в онлайн режимі із
використанням інформаційно-комунікативних технологій;
- Мигійський коледж Миколаївського національного аграрного університету
за змішаною формою навчання – очно в приміщеннях коледжу й дистанційно – із
використанням інформаційно-комунікативних технологій.
2. Встановити, що при проведенні занять у дистанційній формі (з
використанням

інформаційно-комунікативних

технологій)

кожен

учасник

освітнього процесу (здобувач вищої освіти, педагогічний працівник, науковопедагогічний та інші працівники), який бере участь у навчальних заняттях
перебуваючи за межами навчальних корпусів Університету (у тому числі
перебуваючи поза межами України), має самостійно визначати робоче місце та,
відповідно, несе відповідальність за створення безпечних нешкідливих умов праці
на обраному ним робочому місці.
3. Для забезпечення дієвого контролю за організацією освітнього процесу в
онлайн-режимі, зобов’язати завідувачів кафедрами надавати щотижнево деканам
факультету щосуботи «Звіт кафедр факультетів Миколаївського національного
аграрного університету щодо проведення навчання здобувачів вищої освіти з
використанням дистанційної форми навчання», за затвердженою раніше формою.
Узагальнений Звіт кафедр декани факультетів подають щопонеділка до 10-00
годин

на

електронну

адресу

першого

проректора

Дмитра

Бабенка

(babenko@mnau.edu.ua).
Аналогічну

методику

контролю

за

організацією

освітнього

процесу

здійснювати у коледжах Університету.
4. Враховуючи особливості вступної кампанії 2022 року освітній процес
першого семестру 2022-2023 навчального року в Університеті для здобувачів вищої
освіти денної форми навчання розпочнеться у такі терміни:

