
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Н А К А З

С'ЇР 2о /і^ ц . м. Кропивницький №

Про організацію освітнього процесу 
в осінньому семестрі 2022/2023 н.р.

З метою оптимізації навчального процесу та забезпечення безпечних умов 
освітнього процесу для всіх учасників академічної спільноти, відповідно до листів 
МОН України №1/7035-22 від 27.06.2022 року "Про підготовку до початку та 
особливості організації освітнього процесу в 2022/23 навчальному році" та 
№1/8462-22 від 26.07.2022 року "Про оптимізацію виконання заходів з підготовки 
закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах 
воєнного стану":

НАКАЗУЮ:

1. В осінньому семестрі 2022-2023 н.р. організувати освітній процес в 
змішаному режимі (офлайн/онлайн) у дві зміни.

2. Керівнику центру з виховної роботи Олегу БЕВЗУ внести зміни у розклад 
дзвінків:

1 п ар а- 083°-0950
2 пара -  Ю00-1120
3 пара -  1 130-1250
4 пара -  1320-144в
5 пара -  1450-1610

л / 2 0  л ^406 п а р а - 16 -17
Термін: до 15.08.2022 р.

3. Організувати навчальний процес у дві зміни, враховуючи контингент 
здобувачів вищої освіти в межах розрахункової місткості споруд цивільного 
захисту, що можуть бути використані для укриття учасників освітнього 
процесу в разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших 
відповідних сигналів оповіщення: 1 зміна з 0 8 30 до 1250; 2 зміна з ІЗ20 до 1740.

4. Розпочати освітній процес в змішаному режимі відповідно до наступного 
графіка освітнього процесу:

4.1. З 17.08.2022 року в режимі офлайн для здобувачів вищої освіти 
денної форми навчання, згідно з Додатком №1.



4.2. З 29.08.2022 р. розпочати практичну підготовку (переддипломна 
наукова та науково-дослідна практики) для здобувачів вищої освіти другогс 
курсу освітнього рівня «магістр» спеціальностей: 122 "Комп'ютерні науки", 
123 "Комп'ютерна інженерія", 131 "Прикладна механіка", 192 "Будівництво 
та цивільна інженерія", 275 "Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)".

4.3. З 01.09.2022 р. в режимі онлайн для здобувачів вищої освіти денної 
форми навчання другого курсу освітнього рівня «магістр», крім 
спеціальностей: 122 "Комп'ютерні науки", 123 "Комп'ютерна інженерія", 131 
"Прикладна механіка", 192 "Будівництво та цивільна інженерія", 275 
"Транспортні технології (на автомобільному транспорті)".

4.4. З 05.09.2022 р. в режимі офлайн для здобувачів вищої освіти заочної 
форми навчання.

4.5. З 12.09.2022 р. в режимі офлайн в першу зміну для здобувачів вищої 
освіти освітнього рівня «бакалавр», зарахованих на перший курс на базі 
ПЗСО та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо- 
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 
молодшого бакалавра, освітнього рівня «доктор філософії» та другого курсу 
денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр».

4.6. З 12.09.2022 р. в режимі офлайн (з можливістю переходу на режим 
онлайн в разі потреби) в другу зміну для здобувачів вищої освіти денної 
форми навчання третього та четвертого курсів освітнього рівня «бакалавр».

4.7. В разі потреби здійснювати навчальний процес в режимі офлайн для 
здобувачів вищої освіти денної форми навчання, зарахованих на перший курс 
освітніх рівнів "бакалавр" та "магістр" у 6-денний тиждень, відповідно до 
розкладу занять.

4.8. З 03.10.2022 р. в другу зміну для здобувачів вищої освіти освітнього 
рівня «магістр», зарахованих на перший курс денної та заочної форм 
навчання, відповідно до наказів на зарахування.

4.9. З 07.11.2022 р. запланувати перехід освітнього процесу в режим 
онлайн для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання всіх 
освітніх рівнів.

5. Оптимізувати розклад занять на період навчання з 17.08.2022 р. по 
12.09.2022 р. в режимі офлайн:

5.1. Забезпечити посилене вивчення освітніх компонентів, відповідно до 
навчальних планів, які потребують засвоєння матеріалу з використанням 
лабораторного обладнання, проведення дослідів, предметно оснащених 
аудиторій та передбачають наявність розрахунково-графічних, курсових 
робіт та проектів.

5.2. З метою оптимізації планування навчального навантаження науково- 
педагогічних працівників (НПП) об’єднувати академічні групи в потоки при 
викладанні однакових дисциплін з однаковою кількістю годин згідно з 
навчальними планами.

6. Деканам факультетів, завідувачам кафедр:
6.1. Здійснити опитування здобувачів вищої освіти денної форми 

навчання 2, 3, 4 курсів освітнього рівня «бакалавр» та 2 курсу освітнього



рівня «магістр» стосовно їх можливостей та готовності розпочати освітній 
процес в режимі офлайн у серпні 2022 року.
Термін: до 04.08.2022 р.

6.2. Надати до навчального відділу інформацію стосовно спеціальностей, 
академічних груп та кількості здобувачів вищої освіти денної форми 
навчання, які готові розпочати навчальний процес у режимі офлайн в серпні 
2022 року.
Термін: до 05.08.2022 р.

6.3. Надати до навчального відділу переліки дисциплін осіннього 
семестру, які будуть вивчатись в період навчання з 17.08.2022 р. по 
12.09.2022 р. в режимі офлайн для здобувачів вищої освіти денної форми 
навчання 2, 3, 4 курсів освітнього рівня «бакалавр».
Термін: до 08.08.2022 р.

6.4. Забезпечити розміщення на веб-сторінках факультетів та кафедр 
розкладів занять на кожний тиждень.
Термін: протягом семестру.

6.5. Розробити та затвердити графіки консультацій НІШ  в дистанційній 
формі з використанням засобів відеозв’язку та забезпечити розміщення 
графіків разом з посиланням (ZOOM, Google Meet тощо) на веб-сторінках 
кафедр та в системі дистанційної освіти Moodle.
Термін: до 10.08.2022 р.

6.6. Виконати перевірку стану наповнення дистанційних курсів 
дисциплін осіннього семестру в системі Moodle.
Термін: до 12.08.2022 р.

7. Завідувачам кафедр:
7.1. Здійснити перегляд навчально-методичних комплексів освітніх 

компонентів та у разі необхідності оновити їх, а також розмістити в системі 
дистанційної освіти Moodle.
Термін: до 15.08.2022 р.

7.2. Розміщувати в дистанційних курсах відповідних дисциплін не 
пізніше одного тижня від початку занять згідно графіка освітнього процесу 
(див. п.4) розклади занять, консультацій та посилання на заняття в 
дистанційному режимі.
Термін: протягом семестру.

7.3. Забезпечити (за можливості) під час проведення аудиторних занять в 
режимі офлайн синхронне (в режимі реального часу) викладання дисципліни 
в дистанційній формі (для здобувачів вищої освіти, які з певних причин не 
мають можливості навчатися в режимі офлайн) з використанням засобів 
відеозв’язку (ZOOM, Google Meet тощо) або виконувати відеозапис заняття 
та надавати його здобувачам освіти.
Термін: протягом семестру.

8. Керівнику навчального відділу Олені ГОЛИК:
8.1. Надавати в деканати факультетів не пізніше двох тижнів до початку 

занять згідно графіка освітнього процесу (див. п.4) в електронній формі 
розклади занять.
Термін: протягом семестру.



8.2. Забезпечити регулярний контроль за проведенням викладачами 
занять згідно розкладу.

Термін: протягом семестру
8.3. Здійснювати регулярний моніторинг наявності та стану наповнення 

дистанційних курсів викладачів у системі МОСЮЬЕ.
Термін: протягом семестру.

9. Зав.канцелярії Світлані РЕЗНІЧЕНКО ознайомити осіб, на яких поширюється 
дія цього наказу.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково- 
педагогічної роботи Андрія КИРИЧЕНКА.

Ректор Володимир КРОПІВНИИ

Проект наказу вносить: 

Проректор з науково-

У згоджено:

Керівник навчального відділу

голик

Є. ЦЕХМІСТЕР



Затверджую: 
Ректор ЦНТУ 

Володимир КРОПІВНИИ

Додаток до наказу №100-05 від О2І0#ДО22 р.
РЕЖИМИ НАВЧАННЯ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП В ОСІННЬОМУ СЕМЕСТРІ 

2022-2023 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ (ДЕННА ФОРМА)_________

Факультет Курс Код
спеціальності

Режим навчання
Шифр академгрупи
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Факультет Курс Код
спеціальності Шифр академгрупи

Режим навчання
Офлайн Онлайн
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Факультет Курс Код Шифр академгрупи
Режим навчання

спеціальності Офлайн Онлайн
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Курс Код Шифр академгрупи
Режим навчання

спеціальності Офлайн Онлайн
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Проректор з науково-педагогічної роботи Андрій КИРИЧЕНКО

Керівник навчального відділу Олена ГОЛИК


