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Заклад вищої освіти 

«Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

                           "УКРАЇНА" 
 

 Higher Education Institution 

«Open  

International       UNIVERSITY  

of Human Development 

                                      "UKRAINE" 

 

НАКАЗ  

м. Київ 

18.07.2022 р.               №74 

  

Про підготовку до початку 

та особливості організації  

освітнього процесу в 

2022/2023 навчальному році 

  

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №711 

«Про початок навчального року під час правового режиму воєнного стану в 

Україні», рекомендацій, викладених у листі Міністерства освіти і науки України 

від 27.06.2022 №1/7035-22 «Про підготовку до початку та особливості 

організації освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році», 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Розпочати у 2022/2023 навчальному році освітній процес здобувачів 

освіти всіх освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів 

- денної форми навчання з 5 вересня 2022 року, окрім магістрів 1-го року 

навчання, які розпочинають освітній процес із 3 жовтня; 

- заочної форми навчання з 3 жовтня (2,3 курс ОПР «фаховий молодший 

бакалавр» та 4 курс спеціальності «Менеджмент» ОПР «фаховий молодший 

бакалавр»; 1 і 2 курс ОС «молодший бакалавр»; 1, 2 курс ОС «бакалавр»; 2 курс 

ОС «магістр») та з 10 жовтня (4 курс ОПР «фаховий молодший бакалавр» за 

винятком спеціальності «Менеджмент»; 3, 4 курс ОС «бакалавр»; 1 курс ОС 

«магістр», 2 курс ОС «магістр» березневого набору) 2023 року (відповідно до 

графіку навчального процесу). 

Відповідальні: О. Коляда, керівники НВП 
 

2. Запровадити навчання для здобувачів освіти денної та заочної 

форм навчання усіх рівнів освіти, у тому числі слухачів підготовчих відділень, 

аспірантів, усіх навчально-виховних підрозділів (далі – НВП) Університету у 

змішаному форматі відповідно до затвердженого розкладу офлайн та у 

відеоконференціях Zoom із виконанням завдань здобувачами освіти і веденням 

електронного журналу викладачем на сайті Інтернет-підтримки освітнього 

процесу. 
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Відповідальні: О. Коляда, керівники 

НВП, завідувачі кафедр/голови циклових 

комісій 

Термін: постійно 

3. У період проведення навчання у форматі офлайн перевагу 

надавати академічним групам першого курсу освітньо-професійного ступеня 

«фаховий молодший бакалавр», які вступили на навчання на основі базової 

загальної середньої освіти, та академічним групам першого курсу освітньо-

професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр», освітніх 

ступенів «молодший бакалавр» і «бакалавр», які вступили на навчання на основі 

повної загальної середньої освіти. 

Відповідальні: О. Коляда О.П.,  

керівники НВП 
 

4. Завершити І семестр 2022/2023 навчального року для денної форми 

навчання до 27 листопада 2022 року, для заочної форми навчання – до 1 січня 

2023 року (згідно з Додатком 1 до наказу про затвердження графіку навчального 

процесу), максимально ущільнивши розклади занять за рахунок збільшення 

кількості занять на день, скасування бібліотечного дня, організації занять у 

вихідні дні та чередування онлайн і офлайн навчання у межах наявного 

аудиторного фонду. Залежно від ситуації в країні і на місцях стосовно безпеки 

учасників освітнього процесу окремі НВП можуть скористатися Додатком 2 до 

наказу про затвердження графіку навчального процесу за погодженням змін до 

графіку із проректором з освітньої діяльності. 

Відповідальні: О. Коляда, керівники НВП 
 

5. Розробити Положення про контроль якості навчальних занять, 

розробити та впровадити в освітню діяльність університетський стандарт 

викладацької компетентності. 

Відповідальні: О. Коляда, Л. Володіна,  

В. Баула 

Термін: до 15.08.2022 
 

6. Розробити графік навчального процесу на 2022-2023 н. р. 

Відповідальна: Коляда О.П. 

Термін: до 20.07.2022 
 

7. Розробити робочі навчальні плани і надіслати їх у відділ організації 

освітнього процесу головному фахівцю з формування педагогічного 

навантаження. При цьому врахувати дисципліни, які були перенесені з 

попереднього навчального року. 

Відповідальні: завідувачі кафедр/голови 

циклових комісій 

Термін: до 25.07.2022 
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8. Звести навантаження, сформувати потоки і передати зведене 

навантаження на кафедри. 

Відповідальна: В. Цикун 

Термін: до 10.08.2022 

 

9. Затвердити штатний розпис НВП університету. 

Відповідальні: О. Коляда, Н. Лопоносова,  

С. Петроченко, керівники НВП, завідувачі 

кафедр/голови циклових комісій 

Термін: до 15.08.2022 
 

10. Провести засідання кафедр/циклових комісій із розподілу 

навантаження. Закріплення навчальних дисциплін за викладачами, розрахунок 

педагогічного навантаження і укладання контрактів із викладачами, які 

працювали в університеті у поточному навчальному році, здійснювати виключно 

за наявності електронного курсу з якісним навчально-методичним 

забезпеченням, у першу чергу оновленою робочою програмою навчальної 

дисципліни на 2022-2023 н.р., електронного журналу з оцінками здобувачів 

освіти. 

Відповідальні: завідувачі кафедр/голови 

циклових комісій 

Термін: до 25.08.2022 
 

11. Уточнити штатний розпис університету по факту набору трьох 

вступних кампаній. 

 

Відповідальні: О. Коляда, С. Петроченко, 

керівники НВП 

Термін: до 20.09.2022, 20.11.2022, 20.03.2023 
 

12. Провести конкурс на заміщення посад викладачів, які не спроможні 

виготовити якісне навчально-методичне забезпечення і здійснювати освітній 

процес у змішаному форматі з використанням новітніх інформаційних 

технологій. Нових викладачів набирати виключно після проведення ними 

відкритого заняття через Zoom для адміністрації і викладачів кафедри/циклової 

комісії та отримання позитивного висновку кафедри/циклової комісії. 

Відповідальні: О. Коляда, Л. Володіна,  

С. Петроченко, керівники НВП, завідувачі 

кафедр/голови циклових комісій 

Термін: до 15.08.2022 
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13. У випадку відсутності науково-педагогічних/педагогічних працівників 

відповідної дисципліні кваліфікації впроваджувати мережеву форму навчання, в 

першу чергу використовуючи кадровий потенціал мережі університету. 

Відповідальні: О. Коляда, керівники НВП, 

завідувачі кафедр/голови циклових комісій 

Термін: до 15.08.2022 
 

 

14. Здійснити зарахування викладачів. 

Відповідальні: С. Петроченко, керівники 

НВП, завідувачі кафедр/голови циклових 

комісій 

Термін: до 01.09.2022 
 

15. Розробити пам’ятки для здобувачів освіти і викладачів щодо організації 

освітнього процесу у змішаному режимі. 

Відповідальна: О. Коляда 

Термін: до 20.08.2022 
 

16. Під час зарахування вступників на старші курси і на І курс магістратури 

провести вибір дисциплін, організувати підписання здобувачами освіти 

декларацій академічної доброчесності та їх реєстрацію на сайті Інтернет-

підтримки освітнього процесу.  

Відповідальна: О. Коляда, Л. Володіна, 

керівники НВП 

Термін: до 15.09.2022 
 

17. Вивчити питання запровадження погодинної системи оплати праці для 

штатних викладачів Університету. 

Відповідальні: О. Коляда, І. Таланчук,  

В. Шамрай, Н. Лопоносова, С. Петроченко 

Термін: до 29.07.2022 
 

 

18. Забезпечити безпечні умови навчання та праці для усіх учасників 

освітнього процесу в Університеті в 2022/2023 навчальному році. 

Відповідальні: В. Ткач, керівники НВП 

Термін: постійно 
 

19. Профінансувати витрати для здійснення заходів цивільного захисту 

працівників та здобувачів освіти Університету, техногенної та пожежної безпеки 

на 2022/2023 навчальний рік, а також підготовки до осінньо-зимового періоду 

будівель Університету. 

Відповідальні: В. Ткач, Н. Лопоносова 

Термін: до 01.09.2022 
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20. Здійснити обслуговування та перевірку вогнегасників, пожежних 

кранів, гідрантів в Університеті.  

Відповідальні: В. Ткач, З. Лавренюк 

Термін: до 15.08.2022 
 

21. Провести навчання учасників освітнього процесу Університету з 

питань цивільного захисту і надання першої домедичної допомоги. 

Відповідальні: І. Кучерявий, О. Коляда,  

Г. Давиденко, В.Ткач, М. Крисько 

Термін: 29.07.2022 
 

22. Інформувати Міністерство освіти і науки України про хід освітнього 

процесу та виконання заходів цивільного захисту працівників і здобувачів освіти 

Університету в 2022/2023 навчальному році 

Відповідальні: І. Кучерявий, В. Ткач,  

М. Крисько 

Термін: щодекади упродовж 2022/2023 н. р. 
 

23. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 

Університету «Україна» І. Кучерявого, проректорів О. Коляду, Г. Давиденко,        

В. Ткача. 

 

 

 

Президент 

 

 

Петро ТАЛАНЧУК 

 

 

 

 

 


