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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Н А К А З 

 

« 21 »  вересня   2020 р.  м. Ізмаїл    № 113  
 

В додаток до наказу по ІДГУ  

№ 96 від 27 серпня 2020 р. 

«Про підготовку та початок 

2020-2021 навчального року» 

 

У зв’язку з оновленням рівнів епідемічної небезпеки поширення 

COVID-19 в регіонах (рішення Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  від 18.09.2020 р.) та переходу 

м. Ізмаїл до «помаранчевої» зони й з метою належної організації освітнього 

процесу і забезпечення сприятливих умов для здобуття вищої освіти 

здобувачами  
 

Н А К А З У Ю: 
 

1. Запровадити звичайну форму навчання для здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання за розкладом: 

- всіх курсів ОПС «молодший бакалавр» та ОС “бакалавр” 

спеціальностей/предметних спеціальностей: 017 Фізична культура і 

спорт, 014 Середня освіта/014.11 Фізична культура, 014 Середня 

освіта/014.12 Образотворче мистецтво, 014 Середня 

освіта/014.13 Музичне мистецтво; 

- I курсу ОС “магістр” всіх спеціальностей. 

Термін виконання: з 01.10.2020 р. 

Відповідальні: навчально-методичний відділ, декани факультетів, 

завідувачі кафедр.  
 

2. Запровадити змішану форму навчання для I курсу ОС “бакалавр” та 

ОПС «молодший бакалавр», яка передбачає поєднання традиційного 

проведення практичних, семінарських, лабораторних занять у навчальних 

аудиторіях з дотриманням правил дистанціювання і гігієни та дистанційного 

проведення лекцій з використанням лише Moodle-ІДГУ (за 

адресою: Moodle.in.ua) та сервісу Google Classroom (на корпоративній 

платформі університету idguonline.net). 

Термін виконання: з 21.09.2020 р. 

Відповідальні: навчально-методичний відділ, декани факультетів, 

завідувачі кафедр.  

https://www.kmu.gov.ua/news/onovleno-rivni-epidemichnoyi-nebezpeki-poshirennya-covid-19-v-regionah-rishennya-komisiyi-teb-ta-ns
https://www.kmu.gov.ua/news/onovleno-rivni-epidemichnoyi-nebezpeki-poshirennya-covid-19-v-regionah-rishennya-komisiyi-teb-ta-ns
https://idgu.in.ua/
https://idgu.in.ua/
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=ru
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3. У разі погіршення на території України та/або місті Ізмаїлі 

епідеміологічної ситуації, спричиненою коронавірусом COVID-19, 

передбачити умови переходу до проведення навчальних занять зі 

здобувачами вищої освіти денної форми навчання (п. 1-2 даного наказу) з 

використанням дистанційних технологій. 

Відповідальні: навчально-методичний відділ, декани факультетів, 

завідувачі кафедр.  

 
4. Дотримуватись під час проведення занять вимоги щодо присутності 

в аудиторії одночасно не більше 20 осіб. 

Відповідальні: диспетчерська служба, декани факультетів, завідувачі 

кафедр. 
 

5. Мінімізувати пересування здобувачів вищої освіти між аудиторіями 

за рахунок проведення заняття однієї і тієї ж академічної групи в одній 

аудиторії. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр. 

 

6. Продовжити дистанційну форму навчання для здобувачів вищої 

освіти денної форми навчання ІІ, ІІІ, IV курсів ОС “бакалавр”, ІІ курсу ОПС 

«молодший бакалавр» та  ІІ курсу ОС “магістр”. 

Відповідальні: диспетчерська служба, декани факультетів, завідувачі 

кафедр. 

 
7. Врахувати при здійсненні освітнього процесу (п. 1 даного наказу) 

необхідність дотримання всіх карантинних застережень: загальні вимоги 

щодо маскового режиму, температурного скринінгу, соціального 

дистанціювання, посиленої санітарної обробки приміщень. 

Відповідальні: Анищенко А.Х., начальник ЕТБ. 
 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

Підстава: проєкт наказу. 

 

 

 

В. о. р е к т о р а             Я.В. Кічук 

 

 

 

 


