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Про організацію освітнього процесу в НУБіП України
у зв'язку з установленням у м. Києві
«жовтого» рівня епідемічної небезпеки

У зв'язку зі встановленням карантину та запровадженням посилених
протиепідемічних заходів на території України через значне поширення гострої
респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом БАКБ-СоУ-2» та
встановленням у м. Києві «жовтого» рівня епідемічної небезпеки
НАКАЗУЮ:
1. Деканам факультетів та директорам ННІ спільно з гарантами освітніх
програм та навчальним відділом університету забезпечити для студентів 3 і 4
курсів бакалаврату та магістратури ветеринарного спрямування і 2 року
навчання магістратури денної форми навчання з 20 вересня 2021 р.:
- організацію аудиторних навчальних занять (лабораторних, практичних,
семінарських) групою студентів не більше 20 осіб;
- проведення лекційних занять у дистанційному режимі для потоків, у
яких понад 20 осіб;
- проводити з 20 вересня 2021 р. навчальні заняття в очному та
дистанційному форматі відповідно до основного розкладу, розміщеного на
офіційній веб-сторінці університету у рубриці «Розклад на І семестр» https://nubip.edu.ua/node/23920.
2. Деканам факультетів та директорам ННІ:
-здійснювати щоденний моніторинг стану епідемічної ситуації в
навчальних корпусах і гуртожитках та інформувати голову оперативного штабу
НУБіП України із запобігання захворювання на коронавірусну інфекцію;
- у випадку захворювання студентів, науково-педагогічних працівників,
обслуговуючого персоналу використовувати розроблений алгоритм дій.
3. У випадку переходу до «помаранчевої» або «червоної» зони
епідемічної небезпеки СОУЮ-19 усім службам університету бути готовими до
організації освітнього процесу для студентів усіх освітніх ступенів, курсів та
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спеціальностей денної та заочної форм навчання за дистанційною формою, а у
разі зниження рівня загрози - освітній процес для студентів усіх освітніх
ступенів, курсів та спеціальностей денної та заочної форм здійснювати за
очною формою навчання.
4. Деканам факультетів, директорам ННІ, керівникам служб взяти до
уваги, що проведення масових заходів на відкритому повітрі можливе з
дотриманням карантинних вимог.
5. Усім учасникам освітнього процесу на період очного навчання
неухильно дотримуватися вимог «Інструкції з дотримання протиепідемічних
заходів під час організації освітнього процесу в НУБіП України у 2021-2022
навчальному році» (додаток № 1).
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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Додаток № 1
до наказу від «^3> вересня 2021 р. № ^ ^
ІНСТРУКЦІЯ
з дотримання протиепідемічних заходів під час організації освітнього процесу
в НУБіП України у 2021-2022 навчальному році
До уваги студентів і співробітників НУБіП України:
1. Викладачі та студенти щодня повинні самостійно заміряти температуру
тіла перед виходом на роботу або навчання до університету. Якщо під час
вимірювання виявлено температуру тіла понад 37,2°С або наявні ознаки
респіраторних захворювань, викладачі і студенти не допускаються до викладання
і навчання в приміщеннях університету (натомість повинні самоізолюватися,
звернутися до лікаря та організувати освітній процес дистанційно).
2. Учасники освітнього процесу допускаються до корпусів університету й
аудиторій тільки за умови одягненої захисної маски/респіратора так, щоб були
покриті ніс та рот.
3. Викладачі та студенти повинні обов'язково використовувати захисні
маски в аудиторіях та усіх приміщеннях загального користування університету та
гуртожитків (вестибюлях, коридорах, сходових майданчиках, санвузлах тощо).
4. У разі відмови студентів виконувати норми, визначені МОЗ України,
працівники університету залишають за собою право попросити студентів
залишити місце навчання.
5. Студент та викладач після зняття маски та перед її одяганням повинен
ретельно вимити руки з милом або обробити їх антисептичним засобом.
6. Студенти повинні розміщуватися в аудиторії за партами та столами в
«шаховому порядку» з дотриманням фізичної дистанції щонайменше 1,5-2 м
(перший ряд столів повинен бути вільним).
7. Викладачі та працівники університету зобов'язані провітрювати
навчальні аудиторії та лабораторії до початку, після завершення занять та під час
перерви з тривалістю щонайменше 10 хвилин. За сприятливих погодних умов
рекомендовано відчиняти вікна під час занять.
8. Викладач, який знаходиться у приміщенні, обов'язково повинен
використовувати засоби індивідуального захисту (захисну маску/захисний екран
тощо) та дотримуватися дистанції до студентів та інших осіб щонайменше 1,5-2
м.
9. Викладачі та студенти під час групової роботи в навчальних приміщеннях
повинні дотримуватися між собою фізичної дистанції та обмежити обмін
роздатковими навчальними та лабораторними матеріалами тощо.
10. Учасники освітнього процесу, які мають погане самопочуття, підвищену
температуру чи інші ознаки респіраторних захворювань, не можуть допускатися
до проходження навчання чи викладання в аудиторіях, але зможуть долучитися до
дистанційного навчання.

