МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
НАКАЗ
22 травня 2020 року

м. Умань

№01-05/71

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 №
392 від 20.05.2020 р., а також враховуючи показники готовності регіону до переходу на II
етап виходу з карантину
НАКАЗУЮ:
1.
Продовжити дію наказів № 01-05/46 від 12 березня 2020 року «Про введення
карантинних заходів на території Уманського національного університету садівництва» та
№01-05/48 від 17 березня 2020 року «Про часткове переведення працівників університету на
роботу в дистанційному режимі у період карантину» до 22 червня 2020 року з частковим
послабленням, а саме дозволити:
1.1. участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, державній
підсумковій атестації у формі зовнішнього ' незалежного оцінювання
(відповідальний за проведення: проректор з науково-педагогічної роботи
Мальований М.І.; відповідальний за облаштування та дотримання
протиепідеміологічних заходів, головний інженер Гуртовенко Ю.О.);
1.2. з 01.06.2020 р. - відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб
(відповідальні: декани факультетів);
1.3. з 01.06.2020 р.:
1.3.1. атестацію здобувачів вищої освіти та відповідних підготовчих заходів
:
(відповідальні: декани факультетів);
1.3.2. отримання документів про вищу освіту (відповідальна: начальник відділу
кадрів Косенко С.В.);
1.3.3. участь в освітньому процесі, пов’язаному з освітою дорослих, у публічному
захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих
заходах (відповідальний: проректор з наукової та інноваційної діяльності
Карпенко В.П.);
1.4. з 10.06.2020 р. - діяльність комплексу громадського харчування, зокрема
приймання відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних
заходів (відповідальна: керуючий кафе Лисак Л.М.).
2.
Проведення зазначених заходів дозволяється за умови дотримання
Розпорядження Головного державного санітарного лікаря України від 18.05.2020 р. №32.
3.
Завідувачу канцелярії забезпечити ознайомлення відповідальних осіб під підпис.
4.
Для ознайомлення наказ розмістити на сайті університету.
5.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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