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Про організаційні заходи для запобігання
поширенню коронавірусу COVID-19 в університеті

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2021року № 104 «Про
внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», рекомендацій МОН
України від 15.03.2021року «Щодо переводу на дистанційне навчання учнів
5-1 lкласів, учнів закладів професійної освіти та студентів закладів фахової перед
вищої та вищої освіти», рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічно'�·
безпеки і надзвичайних ситуацій від 16.03.2021р. № 4 «Про заходи з запобігання
поширенню на території Хмельницької області гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», ст. 23 Закону України «Про
освіту» п.1 ч.1 та п.2 ч.2 ст.32 Закону України «Про вищу освіту», враховуючи
складну епідеміологічну ситуацію в регіоні та з метою запобігання поширенню
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V2,
НАКАЗУЮ:
1. Перевести здобувачів освіти усіх форм навчання ПДАТУ з 22.03.2021р. до
16.04.2021р. на дистанційну форму здобуття освіти.
2. Директорам інститутів/деканам факультетів, керівникам відокремлених
структурних підроздшш, з врахуванням цього наказу, здійснити організацію та
планування освітнього процесу, узгодити робочі навчальні плани та внести зміни до
розкладу занять.
З. Керівнику навчально-методичного центру забезпечення якості вищої освіти
Волощуку В.Р. спільно з директорами інститутів/деканами факультетів,
керівниками відокремлених структурних підрозділів забезпечити безперервність
ОСВІТНЬОГО процесу.
4.
Начальнику
вщдшу
інформаційно-обчислювального
центру
Крижанівському В.В. забезпечити безперебійну роботу інформаційнотелекомунікаційної мережі в умовах зростання інтернет трафіку.
5. Відповідальному за дистанційну освіту в університеті Бурлакову О.С.
організувати надання послуг в дистанційному режимі та забезпечити безперебійний
доступ до електронних інформаційних ресурсів.
б. Керівникам відокремлених структурних підрозділів на період обмежувальних
.
.
.
.
протиешдем1чних заходш врахувати положення цього наказу при плануваню та

організації роботи підрозділів та забезпечити дотримання пращвниками даного
наказу.
7. Безпосереднім керівникам структурних підрозділів забезпечити дотримання
пращвниками даного наказу.
8. Заборонити проведення освітніх, культурних та спортивних заходів на
території ПДАТУ та відокремлених структурних підрозділів з 22.03.2021р. до
16.04.2021р.
9. Обмежити направлення здобувачів освіти та працівників у п01здки по
території України; не проводити екскурсійні поїздки.
1О. Припинити вщрядження працівників, окр1м випадюв нагальної
необхідності.
11. Директорам інститутів/деканам факультетів, керівникам відокремлених
структурних підрозділів призупинити до окремого розпорядження відрядження та
направлення за кордон учасниюв осютнього процесу, надання запрошень та
прийом іноземних делегацій, груп окремих іноземних громадян.
12. Скасувати засідання робочих, дорадчих органів та оргаюв громадського
самоврядування ПДАТУ та структурних підрозділів.

.

.

13. Провести у ПДАТУ та структурних підрозділах додаткові профілактичні та
дезінфекційні заходи щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
14. Комендантам гуртожитків, у зв'язку з неможливістю забезпечити безпечні
епідеміологічні умови масового перебування здобувачів освіти в гуртожитках
рекомендувати їх тимчасовий виїзд на період з 22.03.2021р. до 16.04.2021р.
Забезпечити можливість проживання в гуртожитках сиріт, осіб позбавлених
батьківського піклування, здобувачів освіти з тимчасово окупованих територій,
«червоних карантинних зою>, здобувачів освіти, які проходять практику,
іноземних громадян, осіб без громадянства та здобувачів освіти, які поєднують
навчання з роботою, відповідно до поданих заяв з максимально можливим
дотриманням карантинних обмежень та заходів безпеки.
15. Директору студентського містечка (Лебедь Л.І.) вжити заходів щодо
безумовного дотримання режиму карантину при розповсюдженні віруснІ!х
захворювань та виділити місця для ізоляції здобувачів освіти з ознаками гострих
ресшраторних захворювань.
16. Відповідним підрозділами провести комплекс робіт щодо шдтримання
функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також необхідного
температурного режиму ПДАТУ.
17. Виконувати рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій.

18. Відповідальність за виконання наказу покласти на директорш
інститутів/деканів факультетів, керівників відокремлених структурних підрозділів,
провідного інженера з цивільної оборони Бордюга В.М.
19. Директору центру виховної роботи і соціально-культурного розвитку
(Кузема А.Л.) розмістити наказ на офіційному сайті Університету.
20. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

Ректор

В.В. Іванишин

