МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УМ АНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
НАКАЗ
42^
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2020 року

м. Умань

№ 0 1-05

Про введення карантинних заходів
на території Уманського національного
університету 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 11.03.2020 р. №2 1 1 «Про запобігання поширенню на
території України коронавірусу СОУГО-19» та на виконання листа
М іністерства освіти і науки Україні від 11.03.2020 р. № 1/9-154
НАКАЗУЮ :
1.
Запровадити елементи дистанційного навчання із застосуванням
інформаційно-комунікаційних 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 12 березня по 03 квітня 2020 року. Термін навчання
може змінитися в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні.
2.
Деканам факультетів, завідуючим кафедрами організувати
проведення в дистанційному режимі теоретичного навчання та скорегувати
форму і графік проведення практичних і лабораторних занять, а також сесії,
запланованої відповідно до навчальних планів.
*3.
Завідувачу навчального відділу Івановій Н.А. спільно з деканами
факультетів забезпечити безперервність освітнього процесу.
4.
Заборонити проведення масових заходів на території Уманського
національного університету садівництва з 12.03.2020 до 03.04.2020 р.
5.
Керівникам структурних підрозділів з 12.03.2020 до 03.04.2020 р.
врахувати положення цього наказу при плануванні та організації роботи,
враховуючи можливість надання відпусток працівникам, які мають малолітніх
дітей.
6.
Проректору
з
адміністративно-господарської
роботи
Дядькуну Л.В. вжити заходів щодо безумовного дотримання режиму
карантину при розповсюдженні захворювань та забезпечити: пропускний
режим університету шляхом обмеження доступу на територію навчальних
корпусів та гуртожитків університету; безперервне енергопостачання до всіх
об’єктів Уманського НУС; виконання вимог правил протипожежної безпеки
на території університету, санітарно епідеміологічних вимог.
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7.
Начальнику
інформаційно-обчислювального
’
центру
М иколайчуку Я.Л.
забезпечити
безперервну
роботу
інформаційнотелекомунікаційної мережі.
8.
Заступнику директора бібліотеки Прокопенко С.В. організувати
безперервний доступ до електронних інформаційних ресурсів.
9.
Деканам
факультетів
забезпечити
врахування
науковопедагогічними працівниками положень цього наказу при організації
освітнього процесу відповідно до робочих навчальних планів.

