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175-од

Щодо органiзацii освiтнього процесу
та дiяльностi унiверситету в умовах карантину

З метою

cTBopeHHrI

в унiверситетi н€tлежних умов для

забезпечення

освiтньоГо процеСу у 202I-2022 н. р. вiдповiдно до вимог закону Украiни
кПро вищу ocBiTy>, постанови Itабiнету MiHicTpiB УкраТни вiД 09 гРУДНЯ2020

року Jф |236 пПро встановлення карантину та

запровадженнrI
обмежувшIьних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширення на
територii Украiни гостроТ ресгriраторноТ хвороби COVID-19, спричиненоi
змiнами та доповненнями, внесеними
KopoHaBipycoM SARSCoV-2>
постановами кму), постанови головного державного санiтарного лiкаря
УкраiнИ вiд 06.09.202| р. Jt 10 <Про затвердження протиепiдемiчних заходiв
у закJIадах освiтИ на перiоД карантиЕу у зв'язКу з поширенням коронавiрусноi

(.i

хвороби CovID-l9, керуючись Положенням про органiзацiю освiтнього
процесу у XHITY iMeHi Г.С. Сковороди

нАкАЗУЮ:

у

2021-2022 навчzrльному рочi за денною та
заочною формами навчання для здобувачiв ycix piBHiB вищоi освiти та KypciB
навчання вiдповiдно до затверджених в установленому порядку робочого
графiка освiтнього процесу та розкладiв навччtпьних занять iз дотриманням

1. Продовжити навчання

протиепiдемiчних заходiв.

2.

iнстиryтiв, завiдувачам
керiвникам iнших структурних пiдроздiлiв унiверситету
,,Щеканам факультетiв, директорам

кафедр,

пiд

час

впровадження освiтнього процесу забезпечити:
вхiД до приМiщенЬ закJIадУ ycix уrаСникiв освiтнього процесу за умови
використання засобiв iндивiдуалъного захисту;
заходи iндивiду.rльного захисту можуть не використовуватися пiд час
проведення занять у навч€Lльних примiщеннях;
пiд час пересування примiщеннями закладу освiти використання масок с

-

-

-обов'язковим;

наповненiсть лекцiйних аудиторiй пiд час проведення занять, що
передбачае поеднання кiлькох ГРУП, не повинна перевиu{увати 50% при
забезпеченнi максим€tльноi дистанцii мiЖ здобувачами освiти. У разi не
можливостi забезпеченнrI дистанцii лекцiйнi заняття проводити в
дистанцiйному режимi;

/

провiтрюваннrl навчutльних примiщень упродовж не менше

-як 10проведення
хвилин пiсля кожного

заняття;

обмеження проведення масових заходiв (нарад, зборiв тощо) в закритих
примiщеннях (okpiM заходiв, необхiдних для забезпечення освiтнього
проведеннrI педагогiЧних рад, засiданЬ peкTopaTiB, KoHKYPCHIгX
процесУ
комiсiй, конференцiй трудового копективу тощо);
у розкладi занять можливiсть визначеIlнrI рiзного часУ початкУ та
закiнчення занятъ (перерв) для рiзних груп;
проведення роз'яснювальнот роботи та iнструктажiв, з персонаJIом i
здобувачами освiти щодо iндивiдуа-гrьних заходiв профiлактики та

-

серед
реаryваНня на вивченнrI сиNIптОмiв KopoHaBipycHoi хвороби COVID-l9
1^rасникiв освiтнього процесу;
в одного
у разi пiдтвердження випадку KopoHaBipycHoT хвороби COVID-19
-з здобувачiв освiти, Bci iншi здобувачi вiдповiдноi групи визнаються такими,
що потребують самоiзоляцii та повиннi перейти на навчання в режимi онлайн.

ВизнатИ таким, що втраТив чиннiсть накЩ вiд 27.08.202I р. J\b 155-од
<Про органiзований початок освiтнього процесу в унiверситетi у 202|-2022

3.

навчutлъному poui>.

4.

Керiвникам структурних пiдроздiлiв унiверситету довести цей наказ до

на
факультетiв, директорiв iнститутiв.
6. наказ розп,riстити на офiцiйному веб-сайтi унiверситету.
7. Контроль за виконання наказу зЕUIишаю за собою.
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