
Інструкція щодо формування розкладу навчальних занять 

на 1 семестр 2022-2023 н.р. 

 

 1. На період воєнного стану за можливості при плануванні розкладу 

навчальних заняття не використовувати корпуси, а саме: №№ 3, 7, 7а, 8, 9, 15, 17, у 

яких на сьогодні відсутні бомбосховища та укриття, 

 2. До 8 липня заступникам деканів та директорів з навчальної роботи, 

факультети та ННІ яких розташовані в корпусах, де розміщено два і більше 

факультетів/ННІ, необхідно зібратися, обговорити і розподілити між 

факультетами та ННІ кількість місць в аудиторіях, укриттях і бомбосховищах у 

таких корпусах. 

 3. Заступникам деканів факультетів і директорів ННІ з навчальної роботи 

планувати проведення освітнього процесу на 1 семестр за розкладом занять: 

-  у кімнатах та читальних залах, які розташовані у гуртожитках НУБіП України, 

задля уникнення скупчення студентів у навчальних корпусах (додаток 1). 

- в «Екокласах» та альтанках, які розташовані  у Ботанічному саду НУБіП 

України, задля  уникнення скупчення студентів у навчальних корпусах (додаток 

2). 

 4. Заступникам деканів факультетів і директорів ННІ з навчальної роботи  та 

диспетчерській навчального відділу при формуванні розкладу навчальних занять на 

1 семестр за можливості планувати в один навчальний день перебування однієї 

академічної групи (лекційного потоку) в одному навчальному корпусі та 

переважно в одній аудиторії. 

 5. Диспетчерській навчального відділу завершити формування «Основного 

розкладу навчальних занять» на 1 семестр 2022-2023 н.р. згідно робочих 

навчальних планів до 18 липня 2022 року (основний розклад буде чинним у разі 

дистанційного або очного навчання протягом усього семестру). 

 6. Деканам факультетів, директорам ННІ та їх заступникам з навчальної 

роботи завершити формування «Розкладу навчальних занять на період воєнного 

стану (тимчасовий)», використовуючи основний розклад, та до 30 липня 2022 року 

електронний файл надсилають у диспетчерську nav_viddil_dispatch@ukr.net. 

 7. Довести до відома усіх НПП, студентів та працівників факультетів та ННІ, 

що у кожній навчальній аудиторії (лекційній чи груповій) буде розміщено 

кольорові покажчики жовтого чи червоного кольору у формі «стрілки». Під час 

сигналу «повітряна тривога» викладач разом із студентами академічної групи чи 

лекційного потоку переміщається у напрямку за кольоровими покажчиками у формі 

«стрілки» жовтого чи червоного кольору із аудиторії, де проходить заняття - 

коридорами, сходами до бомбосховища чи укриття. 



 8. У кожному  бомбосховищі чи укритті посадкові місця для студентів, НПП 

та працівників будуть позначені відповідним жовтим чи червоним кольором. Під 

час перебування у бомбосховищі чи укритті за можливості викладач продовжує 

навчальне заняття зі студентами. 

 9. Кожен викладач перебуває із студентами у бомбосховищі чи укритті до 

моменту відміни сигналу «повітряна тривога», а потім повертається в аудиторію та 

продовжує навчальне заняття за розкладом.  

10. У разі,  якщо сигнал «повітряної тривоги» триває довше і за розкладом 

починається наступне заняття, то до академічної групи приходить інший викладач, 

у якого заплановане це заняття. НПП, в якого закінчилося заняття під час тривалого 

сигналу «повітряної тривоги» переходить до наступної академічної групи чи 

лекційного потоку за розкладом. 

11. Заступникам деканів факультетів і директорів ННІ з навчальної роботи з 

урахуванням даних щодо кількості місць у бомбосховищах та укриттях навчальних 

корпусів, наведених у наказі від 21.06.2022 р. № 404: 

- прорахувати та надіслати на електронну пошту навчального відділу  

інформацію, по кожному навчальному корпусу окремо, щодо лекційних та групових 

аудиторій (вказати їх номери) та кількості студентів, які будуть навчатися у 1 та 2 

зміни окремо у визначених  аудиторіях (таблиця додаток 3); 

- прорахувати загальну кількість кольорових покажчиків жовтого чи 

червоного кольору у формі «стрілки», необхідних факультету чи ННІ для 

позначення шляху переміщення студентів та викладачів від аудиторій до 

бомбосховищ та укриттів;  подати інформацію до навчального відділу щодо 

кількості кольорових покажчиків окремо жовтого та червоного кольорів (додаток 

4). 

12. Заступникам деканів факультетів і директорів ННІ з навчальної роботи до 

початку проведення навчальних занять у 1 семестрі: 

- довести до відома усіх учасників освітнього процесу «Інструкцію з 

дотримання правил поведінки в умовах воєнного стану в Україні та 

протиепідемічних заходів під час організації освітнього процесу  в НУБіП України  

у  2022-2023 навчальному році»; 

- розмножити Інструкцію та розмістити її в усіх навчальних аудиторіях та на 

офіційних веб-сторінках факультетів та ННІ (додаток 5). 

 

  

 

 



Додаток 1 до Інструкції 

 

 

Кількість місць 

 у читальних залах гуртожитків НУБіП України 

 

№ 

з/п 

Номер 

гуртожитку 

Адреса Кількість місць 

1 1 вул. Генерала Родімцева, 1 44 

2 2 вул. Блакитного, 10 60 

3 3 вул. Блакитного, 4 25 

4 4 вул. Бурмистенка, 4 50 

5 5 вул. Ломоносова, 63 40 

6 6 вул. Ломоносова, 65 40 

7 7 вул. Ломоносова, 67 25 

8 8 вул. Блакитного, 8 30 

9 9 вул. Генерала Родімцева, 1 30 

10 10 вул. Генерала Родімцева, 7А 32 

11 11 вул. Генерала Родімцева, 7Б 30 

Всього 366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до Інструкції 

 

 

СХЕМА 

розташування місць для навчання у Ботанічному саду НУБіП України  

та поряд з навчальним корпусом № 3 

 

Умовні позначення з 

кількістю місць для 

розташування студентів для 

навчання: 

 

Альтанки: 

1 – 10 місць (зі столом) 

2 – 12 місць 

3 – 10 місць 

4 – 10 місць 

5 – 10 місць 

7 – 20 місць (зі столом) 

8 – 22 місця (зі столом) 

9 – 8 місць (зі столом) 

11 – 10 місць (зі столом) 

12 – 6 місць 

15 – 5 місць 

16 – 8 місць 

17 – 8 місць 

18 – 8 місць 

Екокласи: 

6 – 90 місць (зі столом, кафедрою) 

10 – 89 місць (зі столом, кафедрою, Wi-Fi) 

Решта локацій: 

13 – 15 місць (зі столом) 

14 – 10 місць 

 

  

 

 

 

  

 

 

Додаток 3 до Інструкції  

Центральний вхід 



Інформація по навчальному корпусу № ____ 

 щодо лекційних та групових аудиторій (вказати їх номери) та кількості 

студентів, які будуть навчатися у 1 та 2 зміни окремо у визначених  аудиторіях 

№пп Назва 

факультету, ННІ 

№№ аудиторій 
(лекційні, групові)  

Кількість 

студентів 

факультету, 

ННІ 

Примітка 

І зміна 

     

     

     

Усього студентів  
(загальна кількість студентів у кожну 

зміну навчання повинна не 

перевищувати наявної кількості місць 

у бомбосховищах та укриттях даного 

навчального корпусу) 

 

ІІ зміна 

     

     

     

Усього студентів  
(загальна кількість студентів у кожну 

зміну навчання повинна не 

перевищувати наявної кількості місць 

у бомбосховищах та укриттях даного 

навчального корпусу) 

 

 

Додаток 4 до Інструкції  

Кількість кольорових покажчиків 

жовтого чи червоного кольору у формі «стрілки», необхідних факультету, ННІ 

№ Назва факультету, ННІ Кількість кольорових покажчиків 

 

жовтого кольору червоного кольору 

1    

2    

3    

….    

 

 

 

Додаток 5 до Інструкції  



ІНСТРУКЦІЯ 

з дотримання правил поведінки в умовах воєнного стану в Україні та 

протиепідемічних заходів під час організації освітнього процесу                             

в НУБіП України  у  2022-2023 навчальному році 

До уваги  студентів і співробітників НУБіП України 

 

 Основні правила поведінки в умовах воєнного стану: 

1. Науково-педагогічним працівникам, студентам та усім співробітникам 

університету неухильно дотримуватися рекомендацій, викладених у  «Правилах 

поведінки  в умовах надзвичайної ситуації воєнного характеру, розроблених 

Державною службою України з надзвичайних ситуацій» 

(https://dsns.gov.ua/uk/abetka-bezpeki/diyi-naselennya-v-umovax-nadzvicainix-

situacii-vojennogo-xarakteru).  
2. Перебуваючи на території університету, у його приміщеннях, навчальних 

корпусах чи гуртожитках, слід обов’язково знати місця розташування захисних 

споруд цивільного захисту поблизу свого місця знаходження.  

3. Без необхідності намагатися якнайменше знаходитись поза місцем навчання, 

проживання, роботи та у малознайомих місцях.  

4.  При русі у приміщеннях, виході із них, при пересуванні сходинами 

багатоповерхових корпусів та гуртожитків або до споруд цивільного захисту 

(сховищ) необхідно дотримуватись правила правої руки (як при русі автомобільного 

транспорту) з метою уникнення тисняви. Необхідно пропускати вперед та надавати 

допомогу жінкам, дівчатам, літнім людям та інвалідам, що значно скоротить терміни 

зайняття укриття чи сховища. 

5. У виняткових випадках, у разі потрапляння у район обстрілу чи інший 

небезпечний район,  слід сховатись у найближчу захисну споруду цивільного 

захисту. У разі відсутності пристосованих сховищ, для укриття необхідно 

використовувати нерівності рельєфу. У разі раптового обстрілу чи іншої небезпеки 

та відсутності поблизу споруд цивільного захисту, сховища і укриття потрібно 

лягати на землю головою в бік, протилежний вибухам. Голову слід прикривати 

руками. Не можна виходити з укриття до кінця обстрілу чи іншої небезпеки. 

6. Під час дії комендантської години: 

- заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціальної 

перепустки. Це правило не поширюється на переміщення до укриття під час сигналу 

тривоги; 

-  під час перебування у приміщеннях університету, навчальних корпусах чи  

гуртожитках слід дотримуватися правил світломаскування, а саме: зашторювати 

вікна, вимикати світло, прибрати з підвіконь усі лампи тощо. 

7. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів забороняється перекладати їх 

з одного місця на інше; збирати і зберігати, нагрівати і ударяти; намагатися 

розряджати і розбирати.  

8. Виявивши вибухонебезпечні предмети, на місці виявлення слід вжити 

негайних заходів з їх означення, огородження і охорони знайдених предметів. Також 

слід негайно повідомити про це територіальні органи ДСНС та МВС за телефоном 

"101" та "102". 

 



Протиепідемічні заходи щодо запобігання зараження короновірусною 

інфекцією: 

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). 

3.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/ 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. 

 

 

 

 


