
М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НА УКИ УКРАЇНИ 
УМ А НСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ ТЕТ САДІВНИЦТВА

НАКАЗ

,Ю ЖоімгМЯ 2020 року м. Умань № 01-05/

Про продовження карантинних заходів в 
Уманському національному університеті 
садівництва.

Відповідно до ст. 26 п. 6 Закону України «Про вищу освіту», ст. 29 Закону 
України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету 
Міністрів України від 20.05.2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2 та етапів послаблення 
протиепідемічних заходів», постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 р. 
№ 500 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», постанови 
Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. № 641 «Про встановлення карантину 
та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 
8АЯ8-СоУ-2», постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 р. № 760 «Про 
внесення змін до деяких актів КМУ» та постанови від 1^.10.2020 р. № 956 «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. 
№ 641»

НАКАЗУЮ:
1. Продовжити дію наказів від 12.03.2020 р. № 01-05/46 «Про введення 

карантинних заходів на території Уманського національного університету 
садівництва», від 17.03.2020 р. № 01-05/48 «Про часткове переведення працівників 
університету на роботу в дистанційному режимі у період карантину», від 
22.05.2020 р. № 01-05/71 «Про продовження карантинних заходів в Уманському 
національному університеті садівництва», від 22.06.2020 р. № 01-05/94 «Про 
продовження карантинних заходів в Уманському національному університеті 
садівництва» та від 31.07.2020 р. № 01-05/106 «Про продовження карантинних 
заходів в Уманському національному університеті садівництва» та від 31.08.2020 р. 
№ 01-05/139 «Про продовження карантинних заходів в Уманському національному 
університеті садівництва» з 31.10.2020 р. по 31.12.2020 р.

2. Відповідно до наказу від 13.10.2020 р. № 01-05/170 «Щодо тимчасового 
переходу на навчання із застосуванням дистанційних технологій» запровадити 
навчання із застосуванням дистанційних технологій при опрацюванні теоретичного 
матеріалу, виконанні практичних та індивідуальних завдань, курсових та 
контрольних робіт (проектів) для всіх форм навчання в Уманському національному 
університеті садівництва для здобувачів вищої освіти, а також слухачів курсів 
підвищення кваліфікації, підготовчого відділення та інших слухачів курсів на період 
з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року. Термін тимчасового переходу на навчання із 
застосуванням дистанційних технологій може змінитися в залежності від 
епідеміологічної ситуації в Україні.



Продовження наказу від 3>0. / 0 . 2020 р. № 01-05/

3. Для ознайомлення наказ розмістити на сайті та інформаційному стенді 
університету.

4. Контроль^ ^йшм наказу залишаю за собою.
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