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освiтнього процесу в I ceMecTpi
2021-2022 н.р. в умовах
адаптивного карантину
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метою недопущення пошr{рення на територiт Марiупольського державного
yHiBepcltTeTy KopoнaвipycHoi хвороби (CoVlD - l9), на в}lконання Постановrt КМУ вiд
22.0,1.2020 J\b б4l кПрО встановлення карантину та запровадження посилеFIих

з

протttепiдемiчних заrодiu на територiТ iз значним поширенням гостроi респiраторноi хвороби
C9VID-19, спрltчиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2>, Постановrr MiHicTepcTBa oxopсlНll
здоров'Я УкраiнИ вiд 26.08.202l J,,Jb 9 <Про затвердження протltепiдемiчних заходiв у закладах
п.рiол карантину у зв'язку з поширенням KopoнaBipycHoi хворобlr (COVLD - l9)>; та
o.uir"
"u
з метою забезпечення безперервностi освiтнього процесу на перiод дii KapaHTlrHy

НАКАЗУЮ:
1. Затверлити та ввести в дiю кПорядок органiзачii освiтнього процесу в
202L-2022 н.р. В умовах адаптивного карантl{ну), що додасться.
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семес,грi

2. ,Щеканам факультетiв (Лисак в,Ф., Безчотнiковir.i с.в., Трифоновil"l г.ts
Жарiковiй ю.в., Тс,лпежнiкову р.о., ЗадорожнiЁt-Княгницькiй Л,В.), завiдувачам кафелр
н,р,
забЬзпечитrr органiзацiю та проведення освiтнього процеСу в I ceMecTpi 2021-2022
вiдповiдно лО <Порядк1, органiзацiТ освiтнього процесу в I ceMecTpi 202l-2022 н.р в умовах
адаптивного карантину), а також контроль за виконанням Поря,лку.
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з. Контроль за вl{конанням наказу покластll на проректора з науково-педагогiчlзоi
вищоi освiти), завiлувача аспiранц,рлt
роботrr Марену т.в. (перший та другий piBHi
Черелнiченко I.B. (тре,тiй piBeHb Bltщoi освiти).

Т.в.о, ректора

;|{lмэ-=

Тетяна MAPEFIA

ЗАТВЕРДЖЕНО
МДУ

Наказ

"4/

d "/rz{/

хg

/"/F

порядок

органiзпuii освiтнього процесу в I ceMecTpi 2021-2022 п.р.
в умовах адаптивноrо карантину
1. OcBiTHiir процес лля здобувачiв першого (бакалаврського), другого (магiстерськог,о),

третього (освiтньо-наукового) piBHiB вищоi освiти у I ceMecTpi 202|-2022 FI.p.
здiйснюватиметься вiдповiдно до Постанов КМУ вiд 09.12.2020 J\b 123б <Про встановлення

карантину та запровадження обмежувальних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання
поширенню на територii УкраТни гостроi pecnipaTopHoi хвороби COVID-I9, спричиненоi
KopoHaBipycoM SARS-CoV-2>, вiд l1.08.2021 .N9 855 <Про внесення змiн до деяких aKTiB
Кабiнету MiHicTpiB YKpaiHlr>, постанови Головного державного санiтарного лiкаря Украr'ни
вiд 2б,08.202l J\!9 кПро затвердження протIrепiдемiчних заходiв у закладах освiти на перiол
карантину у зв'язку з поширенням KopoнaBipycHoi хвороби (COVID-19)>, графiку навчальНОгО
процесу у 202Т-2022 н.р., затвердженого наказами MffY вiд 11,0|.2021 Ns 5, вiд 19.08.2021
Ng 229 кПро затвердження графiку навчального процесу на третьому (освiтньо-науковоlлу)
piBHi вищоi освiтю>, розкладу навчa}JIьних занять, графiка практичноТ пiдготовки.
2. У разi погiршення епiдемiологiчноi ситуацii та встановлення на TeplrTcrpii
м, Марiуполя (помаранчевого) або <червоного)) piBHiB епiдемiчноi небезпекlr, освiтнiй процес
здiйснюватиметься за окрем}rм Порядком.
3. Дш якiсноi органiзачii та забезпечення проведення освiтнього процесу у 20212022 н.р. в умовах адаптивного KapaнTlrнy
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розкладу навч.шьн}lх занять вiдповiдно ло форм
органiзаuii навчальнIlх занять, визначенtlх кафелрами, та з урахуванням таких вимОг:
- 01.09.2021 - 02.09.2O2l - проведення кураторськtж годин на тему <30 poKiB незалежностi
УкраТнськоi держави та 30 poKiB Марiупольському державному унiверситету)), надання
консультацiй здобувачам вищоi освiти третього (освiтньо-наукового) рiвня денноi форми
навчання з метою ознайомлення з <Порядком органiзашii освiтнього процесу в I ceMecTpi20121,
2022 н,р. в умовах адаптивного KapaHT}rHy)), розкладом навчuIьних занять, порядком роботи
деканату тощо;
- в перший день установчоi cecii - проведення кураторських годин для здобувачiв заочнОi
форми навчаннrI з метою ознайомлення з <Порядком органiзацii освiтнього процесу В
I ceMecTpi 2021-2022 н.р. в умовах адаптивного карантину)), розкладом навч:Iльних 3анятЬ"
порядком роботи деканату тощо;
- застосування модульного пiдходу при формуваннi розкладу навчальних заняТЬ;

навчання по змlнах вlдповlдно До
- для проведення навчальних занять застосовуеться
в
МrЩУ,
Розклалу дзвiнкiв
що додасться;
навчмьнИх занятЬ для KoHKpeTHoi академiчноI групи впродовж JIня
проведеннЯ
забезпеЧення
i
тiй
caMir1
аулиторiТ;
в однiй
- забезпеЧення проВеденнЯ занятЬ на вiдкриТому пoBlTpl з окреМих навчаJIьн}lх дисципJIlн,
змiстових молулiв;
- для проведення навчальних занять, що перелбачають поеднання кiлькох груп, заповненiсть
аулиторiЙ не повинна перевиЩуват}r 50% при забезпеченнi максимальноi дистанцii rvtiж
злобувачами вищоi освiти;
- мiнiмiзацiя пересування злобувачiв вищоi освiти мiж аудиторiями протягом дня,
при формуваннi розклалу навчальних занять лля здобувачiв вищоi освiти 2-3 KypciB
ОС <Бакалавр)) денноi форми навчання перелбачити щотижнево по четвергах та суботах - чаС

-
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для викJIадання дисциплiн вiльного вибору вiдповiдно до ((Положення про вибiрковi

дисциплiни в М,ЩУ>.
з.1.2.РозробляютЬТазатВерДжУютьроЗпоряДженняМпоряДокроботистрУктУрниХ
пiдроздiлiв факультету щодо прийому здобувачiв вищоi ocBiTlt (видачi довiдок, студентських
квиткiв тощо).
3.1.3. Забезпечують доведення порядку роботи структурних пiдроздiлiв факультегу,
сесiЙ заочноi форми
розкJIадУ навчilIьнИх занять' графiкУ практIrчнОi пiдготоВки, графiКу
забезпечуюl,ь
прачiвнИкiв,
науково-ПедагогiчнИх
11uu*ur"" до вiдома здобувачiВ вищоi освiти,
розмiщення iнформацii на сайтi факультету.
3.1,4. Забезпечують органiзачiю та контроль лiквiдацii академiчнrtх заборгованостеГt за
пiдсумками екзаменацiйних сесiй у термiни, визначенi графiком органiзачii навчальноr,о
процесу, каJIендарним планом мдУ на 202|-2022 н.р,, вiдповiдно до визначеноТ кафелроtо
процедури
3,1.5. Контролюють органiзачiю та проведення навчiLпьнItх занять, практичноl

\-,

пiдготовки
3,1.6. Забезпечують та контролюють здiйснення опитування учасникlв ocBlTHboIo
процесУ щодО ix самопоЧутгя та наявностi симптомiв респiраторноi хворобlr.
i.1.7,,Щотримуються та контролюють дотримання yчacнItкaMrt освiтньогО процесУ
масковою режиму та соцiального дистанцiювання.
3.1.8. Забезпечують та контролюють оформлення облiково-звiтноi документацii.
3.1.9. У разi пiдruерд*еrr" urпадку KopoнaBipycHoT хвороби COVID-l9 В ОДНОГО Зi
здобувачiв вищоi освiти академiчноi груп}r забезпечують та контролюють органiзаuirо
освiiньою процесу для даноi академiчноi групи у дистанцiйному режимi з використанням
iнформачiйнь-*омунiкацiйних технологiй з авторизованим досryпом, зокрема технологiй
rrа
дистанцiйНого навчаНня з вr{коРистанням Навчального порталу мду, вiлео-конференцiri
платформах Teams, Zoom, Skype тощо.
3.1.10.,Щля викладачiв, якi перебували у KoHTaKTi з академiчною групою, де в}tявлено
захворювання на CovID-l9, забезпечують та контролюють органiзацiю освiтнього процесу з
вlrкористанням iнформаuiйно-комунiкацiйних технологiй з авторt{зован}tм доступом, зокрема
технологiй д"a.u"цiйного навчання з використанням Навчального порталу мду, вiдеоконференчiй на платформах Teams, Zoom, Skype тощо.
3.1.11. У разi перебування здобувачiв вищоi освiти на самоiзоляцii або неможливостi
приiзлу черФ no"a*ni обставини забезпечують та контролюють органiзацiю освiтнього
процесу, пракгичноi пiдготовки (за погодженням iз завiдувачем B}lпycкoBoi кафедри,
*Ьрi"нЙко* практикИ вiд МДУ та KepiBHrrKoM вiД бази праКтики) за заявою злобувача у
дистанцiйному режимi.
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з

науково-педагогiчн}lми працiвниками кафелри
органiзачiю та проведення навчitльних занять, пракгичноi пiдготовки.
з.2.2. ЗабезпечУють на НавчальнОму портrlЛi мдУ оновлення/створення cTopiHclK
навчаJIьних дисциплii (о. розмiщуеться РПНЩ), зараховуються злобувачi вищоi освiт,и
вiдповiдноi оп та курсу, ведеться Журнал оцiнювання результатiв поточного контролю знань.
3.2.з. Забезпечують проведення захисту звiтiв з практики за затвердженим розкладом
за визначеною кафелрою процедурою.

з.2.4. Призначают" особу

з

числа членiв кафелри, вiдповiдальну за роботу

з

Навчальним портrLлом М.ЩУ (прикрiплення викладачiв та злобувачiв до cTopiHoк навчальних
дисциплiн, створення Журналiв оцiнювання на Навчальному порталi мду тощо).
з.2.5. ЗабЪзпечу,оii ор.uпiзацiю лiквiдацii академiчних заборгованостеli за пiдсумкамИ
екзаменацiйних сесiй у TepMiHrr, визначенi графiком органiзаuii навчального процесУ,
календарнрм планом мду на2О21-2022 н.р., вiдповiдно до визначеноi кафелрою процедури,
i.z.B. Забезпечують комунiкацiю з учасникамrr освiтнього процесу, в тому чисlri
шляхом проведення он-лайн опитувань щодо якостi вищот освiти,

з

з.2.7. ,Д,отримуються та контролюють дотримання учасниками освiтнього процесу
маскового режиму та соцiального д}lстанцiювання,
3.2.8. У разi пiдтвердження випадку KopoнaBipycHoi хвороби COVID-I9 в оДнОгО Зi
злобувачiв вищоi освiти академiчнот групи забезпечують органiзацiю освiтнього процесу для
даноi' академiчноi групи у дистанцiйному peжlrMi з використанням iнформаuiйнокомунiкаuiйних технологil-t з авторIrзованttм доступом, зокрема технологiri дllстанцiйноrо
навчання з використанням Навчального портttлу мду, вiдео-конференцil'i на
платформах Teams, Zoom, Skype тощо шляхом затвердження рiшенням кафедри, яке
оформлюсгься протокольно, iнформачiйно-комунiкацiйних технологiй, 3а допомогою якр,tх
здiйснюватиметься навчання для даноi академiчноi групи (навчальнi дисциплiнlt, практики,
KypcoBi, квалiфiкаuiйнi роботи).
3,2.9. Щля викладачiв, якi перебували у конта}rгi з академiчною групоЮ, Де виявлено
захворювання на covlD-l9, забезпечують органiзацiю освiтнього процесу з в}rкористанням
iнформачiйно-комунiкацiйнллх технологiй з авторIrзованtlм доступом, зокрема технологiй
дисганцiЙного навчання З використанням Навчального порт,tлу мду, вiлео-конференuiй rrа
платформах Teams, Zaom, Skype тощо шляхом затвердження рiшенням кафедри, яr:е
оформлюеться протокольно, iнформаuitlно-комунiкацiйних технологiЁr З авторизованиМ
доступом, за допомогою як}lх здiliснюватttметься навчання для кожного ocBiTHbo1,o
компоненТц щО викJIадае нIIП у перiоЛ самоiзоляцii (навчальнi дlrсциплiни, пракгики,
курсова, квалiфiкачiйна роботи).
3.2.|о. У разi .rерЪбу"апня злобувачiв вищоТ освiти на самоiзоляцii або неможливостi
приiЗлу через поважнi обставини забезпечують за заявою здобувача органiзаuiю (та вiдповiдно
контроль за проведенням) освiтнього процесу, практичноi пiдготовки (за поiодженням з
завiдуваче, uйпу.*овоi кафелри, керiвником практикrr вiд мдУ та KepiBHrrKoM вiд бази
пракгики) у дис;анцiйному-режrtмi з визначенням iнформаuiйно-комунiкацiliних технологiй
та обов'язковим вiдображенням у робочих програмах пракгик.
3.3. Науково-педагогiчнi прачiвники:
3.3.1. ОрганiзовУють проведеннЯ навч:UIьнИх занять, практ}rчноi пiдготовкlr здобувачiв
Brtщoi освiти вiдповiдно до ухвален}tх на засiданнях кафелр рiшень.
з.з.2. Забезпечують ознайомлення злобувачiв вищоi освiти iз змiстом навчальнl)i
дrrсциплiни, послiдовяiстю, органiзачiйнимt{ формами ii вltвчення та ix обсягом,
запланованими результатами навчання, порядком оцiнювання ре3ультатiв навчання, а також
зi змiстом практичноi пiдготовк}t, вимогами до ii органiзацii та проходженн1 порядком
оцiнювання.
3.3.3. Здiйснюють оформлення облiково-звiтноi локументацii.
З.3.4. Органiзовують проведення лiквiдацii академiчних заборгованостеЙ за пiдсумкамrr
екзаменацiйних сесiй у термiни, вrrзначенi графiком органiзачii навчального процесу,
календарним планом мдУ на202|-2022 н.р., вiдповiдно до визначеноi кафелРою процедурtr.
з.з.s. Проводять опитування злобувачiв Brrщoi освiти перед початкОм ЗаняТЬ ЩОДО ТХ
самопочуття та наявностi симптомiв респiраторнот хвороби, дотрt{муються та контролюю1,ь
доrр"ruпrrя здобувачами вищоi ocBiTll маскового ре}киму та соцiального дистанцiювання.
з.3.6. У разi пiдтвердження випадку KopoнaBipycHoi хвороби COVID-19 в одного зi
злобувачiВ вищоI освiтИ акЪдемiчноi групи здiliснюють ocBiTHili процес для даноi академiчноi
.pynr y дистанцiйному режимi з влrкористанням iнформачiйно-комунiкацiйних технологiй з
авторизованим доступом, зокрема технологiлi дrtстанцiйного навчання з використанням
Навчального портаJIу мду, вiдео-конференчiй на платформах Teams, Zoom, Skype тощо,
з.з.,l . У разi перебуваня у KoHTaKTi з академiчною групою, де в}rявлено 3.}хворювання
на C9VID_19, здiйснооi" ocBiTHili процес з використанням iнформачiЙно-кОмУНiКаЦiЙНИХ

технологiй з авторизованим доступом, зокрема технологiй дlrстанцiйного навчання з
вIrкористанням Навчального портitлу мду, вiдео-конференцiй на платформа,х
Teams, Zoam, Skype тощо.

i

3.3.8. У разi перебування здобувачiв вищоi ocBiTrr на самоiзоляцii або неможливостi
приiзлу через по"аж"i обставини здiйснюють освiтнiй процес, практичну пiдготовку (за
пЬ*д*ar""м з завiдувачем випусковоi кафедрlr, керiвником практики вiд МДУ та керiвник,ом
вiд базИ пракгики) за змвоЮ здобувача у дистанЦiйномУ режимi з вiдображенням у робо,rих
програмФ( практик.
3.4. Куратори акsдемiчпих гРУп, голова студентськоi рали мдУ АндрющУк Г.О.,
голови студентських рад факультетiв:
особливостями
3.4.1. Забезпечуютi ознайомлення злобувачiв вищоi освiти
карантину.
органiзduii освiтнього процесу в умовах адаптивного
3,4,2, Забезпечують комунiкацiю мiж злобувачами вrtщоi освiти та науковопедагогiчними прачiвниками, адмiнiстрачiею факультету та унiверСитету.
3.4.3. !отримуються та контролюють дотимання учасниками освlтнього процесу
масковою режиму та соцiального дистанцiювання.

iз

4. Змiни до Порядку затверджуються наказом МДУ.

Прорекгор з науково-педагогiчноТ роботи

Завiлувач аспiрантури

r/

Д/Р'Э--етяна
IHHa

мАрЕнА

ЧЕРЕД{НЕНКО

