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Н А К А З 

від 26 січня 2022 року м. Харків № 19-од 

Про встановлення карантину 
та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів 

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про 
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2» 
встановлено ряд обмежень щодо відвідування здобувачами освіти закладів освіти 
та проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, 
релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) 
заходів залежно від епідемічної ситуації на території України в цілому або на 
території окремих областей. 

У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, спричиненої 
поширенням респіраторної хвороби СОУГО-19 та стрімке поширення 
коронавірусної хвороби (штаму «Омікрон»), з метою зменшення соціальних 
контактів та отримання розповсюдження коронавіруса 8АК8-СоУ-2, беручи до 
уваги лист Міністерства освіти і науки України від 25.01.2022 р. № 1/1266-22 «Про 
організацію освітнього процесу в закладах освіти під час епідемічної небезпеки», 

НАКАЗУЮ: 

1. З 27 січня по 25 лютого 2022 року запровадити дистанційне навчання 
на денній, вечірній та заочній формах навчання для здобувачів усіх рівнів вищої 
освіти та курсів навчання відповідно до затверджених в установленому порядку 
робочого графіка освітнього процесу та розкладів навчальних занять. 

2. Заборонити відвідування університету здобувачами вищої освіти до 
25 лютого 2022 року. 

3. Деканам факультетів, директору інституту післядипломної освіти і 
менеджменту, завідувачам кафедр, керівникам інших структурних підрозділів 
університету забезпечити: 

3.1. організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів 
і програм навчальних дисциплін, організацію освітнього процесу та здійснення 
контролю за виконанням освітньо-професійних та освітньо-наукових програм; 

3.2. суворе дотримання маскового режиму працівниками (використання 
засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що 
закривають ніс та рот) в навчальних корпусах та приміщеннях університету; 



3.3. регулярне проведення роз'яснювальної роботи та інструктажів з 
персоналом та здобувачамн вищої освіти щодо індивідуальних заходів 
профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби 
(СОУШ-19) серед учасників освітнього процесу. 

4. Продовжити проведення роз'яснювальної роботи серед працівників 
університету та здобувачів вищої освіти щодо встановлення обмежувальних 
протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України 
від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину і запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2» (зі змінами), дотримання маскового режиму, 
соціальної дистанції, використання засобів дезінфекції, необхідності проведення 

вакцинації. 
5. Визнати таким, що втратив чинність наказ від 12.01.2022 р. № 5-од «Про 

поновлення навчання в університеті за змішаною формою організації освітнього 

6. Наказ розмістити на офіційному веб-сайті університету. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчально-
наукової роботи В. Борисова. 

процесу» 
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