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Про зміни до графіка освітнього процесу у НУБіП України 
на І семестр 2021-2022 н. р.

У зв’язку із посиленням карантинних обмежень, необхідності повного 
дотримання вимог чинного законодавства в умовах карантину та для забезпечення 
якісної організації освітнього процесу в НУБіП України у І семестрі 2021-2022 
навчального року

НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до графіка освітнього процесу у НУБіП України для здобувачів 

вищої освіти освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр» на І семестр 2021-2022 н. р., 
затвердженого наказом від 09.08.2021 р. № 830, а саме:

-з  25 жовтня 2021 р. перевести в дистанційний формат навчання та зимову 
екзаменаційну сесію для студентів 3-4 курсів підготовки фахівців ОС «Бакалавр» та 
3-5 курсів ОС «Магістр» ветеринарного спрямування денної форми.

2. Продовжити виконання графіка освітнього процесу в очному форматі 
студентам магістратури 2 року освітньо-професійних програм денної форми, а саме: 
завершення навчання, проведення зимової екзаменаційної сесії та захист 
магістерських робіт.

3. Директорам ННІ та деканам факультетів:
- здійснити заходи для організованого переходу та продовження освітнього 

процесу в дистанційному форматі з 25 жовтня 2021 р. для студентів університету 
денної та заочної форм навчання, зазначених в п. 1 наказу;

- забезпечити спільно із завідувачами кафедр та науково-педагогічними 
працівниками проведення навчальних занять у дистанційному режимі згідно 
з розкладом на І семестр 2021-2022 н. р.;

- забезпечити за потреби проведення індивідуальних консультацій науково- 
педагогічними працівниками університету студентів бакалаврату та магістратури 
у період дистанційного навчання;

- довести інформацію, зазначену у пп. 1-2 наказу, до всіх учасників освітнього 
процесу: науково-педагогічних працівників і навчально-допоміжного персоналу усіх 
кафедр факультету чи ННІ та здобувачів вищої освіти освітніх ступенів «Бакалавр» і 
«Магістр»; розмістити усі документи, зазначені в пп. 1-2 наказу на офіційних веб- 
сторінках факультетів та ННІ для постійного інформування співробітників і 
студентів.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково- 
педагогічної роботи.
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