
ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАКАЗ 

« JJ » жовтня 2021 року м. Кам'янець-Подільський 

Про організаційні заходи для запобігання 

поширенню коронавірусу COVID-19 в університеті 

№1!3 

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України № 1236 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, Постанови Головного 

державного санітарного лікаря № 10 «Про затвердження протиепідемічних 

заході в у закладах освіти на період карантину у зв' язку з поширенням 

коронавірусної хвороби COVID-19», протоколу № 1 б позачергового засідання 

обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від 20 .1 О .2021 року «Про вжиття додаткових протиепідемічних заходів з 

метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2 на території області», листа 

Міністерства освіти і науки України від 21.10.2021 року № 1/9-558 «Про 

організацію освітнього процесу в закладах освіти під час епідемічної небезпеки», 

ст. 23 Закону України «Про освіту», п. І ч.1 та п.2 ч.2 ст.32 Закону України «Про 

вищу освпу», з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції 

COVID-19, 

НАКАЗУЮ: 

1. Перевести здобувачів освіти усіх форм навчання ПДАТУ з 25.10.2021 року

до 15 11.2021 року на дистанційну форму здобуття освіти. 

2. Керівнику навчально-методичного центру забезпечення якості вищої освіти

Віталію ВОЛОЩУКУ, спільно з директорами інститутів/деканами факультетів, 

керівниками відокремлених структурних підроздшш, з врахуванням цього наказу, 

здійснити організацію та планування освітнього процесу, узгодити робочі навчальні 

плани та внести зміни до розкладу занять, забезпечити безперервність освітнього 

процесу. 

3. Начальнику відділу інформаційно-обчислювального центру Володимиру

КРИЖАНІВСЬКОМУ забезпечити безперебійну роботу інформаційно-

телекомунікаційної мережі в умовах зростання інтернет трафіку. 



4. Відповідальному за дистанційну осв1ту в університеті Олександру
БУРЛАКОВУ організувати надання послуг в дистанційному режимі та 
забезпечити безперебійний доступ до електронних інформаційних ресурсів. 

5. Керівникам вщокремлених структурних шдроздшш на період
обмежувальних протиепідемічних заходів врахувати положення цього наказу при 
плануваню 1 організації роботи підрозділів та забезпечити дотримання 
працшниками даного наказу. 

6. Скасувати засідання робочих, дорадчих органів та органш громадського
самоврядування ПДА ТУ та структурних підрозділів. 

7. Заборонити проведення масових, освітніх, культурних та спортивних заходів
на території ПДАТУ та відокремлених структурних підрозділів з 25.10.2021р. до 
15.11.2021р. 

8. Директорами інститутів/деканами факультетів, керівниками відокремлених
структурних підрозділів провести відповідну роз' яс ню вальну роботу серед 

. . . ... .. . .. 

шдпорядкованих колектиюв для оргаюзацн проведення 1х вакцинац11, дотримання 
профілактичних та дезінфекційних заходів щодо запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

9. Директору студентського містечка Людмилі ЛЕБЕДЬ вжити в гуртожитках
максимальних карантинних обмежень та заходів безпеки, забезпечити 
безумовного дотримання режиму карантину при розповсюдженні вірусних 
захворювань та виділити місця для ізоляції здобувачів освіти з ознаками гострих 
ресшраторних захворювань. 

1 О. Відповідальність за виконання наказу покласти на директорш 
інститутів/деканів факультетів, керівників відокремлених структурних 
підрозділів, провідного інженера з цивільної оборони Віктора БОР ДЮГ А. 

l l. Директору центру виховної роботи і соціально-культурного розвитку

= Ользі ПРОКОПОВІЙ розмістити наказ на офіційному сайті Університету. 
12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор Володимир ІВАНИllІИН 


