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Про органiзацiю навчального процесу
в перiод з 12.10.2020р.

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд 22 липня 2020 р.

№ 641 «Про
протиепiдемiчних

встановлення карантину та запровадження посилених
заходiв на територi.і. i3 значним поширенням гостро.і.

респiраторно.і. хвороби СОVID-19, спричинений коронавiрусом SАRS-СоV-2»,
постанови Головного державного санiтарного лiкаря Укра.і.ни вiд 22.08.2020р.

№ 50 «Про затвердження протиепiдемiчних заходiв у закладах освiти на перiод
карантину у зв'язку з поширенням коронавiрусно.і. хвороби (СОVID-19)»,
постанови Головного державного санiтарного лiкаря Укра.і.ни вiд 18.09.2020 р.

№ 54 «Про затвердження протиепiдемiчних заходiв в деяких закладах фiзично.і.

культури та спорту на перiод карантину у зв'язку з поширенням короновiрусно.і.
хвороби (СОVID-19)» та епiдемiчно.і. ситуацi.і. в м. Ки€вi

нАкАзую:
З 12 жовтня 2020року, протягом дi.і. «помаранчевого» рiвня епiдемiчно.і.
небезпеки у м. Ки€вi:

1. Заборонити проведення масових заходiв за участю бiльше нiж 100 осiб та

бiльше однiс.і. особи на 20 м2 площi будiвлi.
2. Лекцiйнi, практичнi та лабораторнi заняття для здобувачiв вищо.і. освiти

денно.і. форми навчання проводити згiдно розкладу у форматi вiдео конференцiй.

3. Лабораторнi заняття, тематика яких не дозволяс проведення .і.х i3

застосуванням оп1iпе засобiв навчання, провести по завершенню перiоду введених

обмежень за окремим розкладом.
4. Проректору з науково.і. роботи Шевченку О.Ю. забезпечити контроль за

проведенням спецiалiзованих вчених рад вiдповiдно до чинного законодавства з
дотриманням заходiв санiтарно-епiдемiчно.і. безпеки.
5. Роботу корпусу фiзичного виховання забезпечити з дотриманням дiючих
протиепiдемiчних заходiв в закладах фiзично.і. культури та спорту.

6. директору студентського мiстечка Позняковському С.В.

посилити

пропускний режим у гуртожитках унiверситету, проведення санiтарно-гiгiснiчних
заходiв та монiторингу стану здоров'я мешканцiв.
7. Начальнику господарського вiддiлу Тихонову С.1. посилити контроль за

дотриманням пропускного режиму до корпусiв та на територi.і. унiверситету.
8. Працiвникам структурних пiдроздiлiв унiверситету виконувати сво.і.

службовi обов'язки в звичайному режимi, в повному обсязi з дотриманням
санiтарних та протиепiдемiчних заходiв.

9. Начальнику вiддiлу рекламно-виставково.і. та iнформацiйно.і. дiяльностi
Центру монiторингу якостi та координацi.і. освiтньо.і. дiяльностi унiверситету

Цой Ю.М. розмiстити наказ на офiцiйному вебсайтi унiверситету.
10. Начальнику вiддiлу документального забезпечення Саверськiй С.Г.
довести наказ до вiдома структурних пiдроздiлiв унiверситету.

В.о.ректора

В.Л.Яровий

