
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

НАКАЗ

28 січня 2021 року м. Умань № 01-05/ / ^

Про освітній процес в другому семестрі 
2020/2021 навчального року в 
Уманському національному 
університеті садівництва

Відповідно до ч. З ст. 2 Закону України «Про вищу освіту», Постанови Головного 
державного санітарного лікаря № 50 від 22.08.2020 р. «Протиепідемічні заходи у закладах 
освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)», 
рішення ректорату від 19.01.2021 р. протокол № 9

НАКАЗУЮ:

1. Другий семестр 2020/2021 навчального року у університеті розпочати 1 лютого 
2021 року відповідно до графіку освітнього процесу у змішаній формі навчання (очно- 
дистанційній). Лекційні заняття в період з 01.02.2021 р. по 12.02.2021 р. проводити за 
допомогою технологій дистанційного навчання.

2. Для забезпечення організації освітньої діяльності в Уманському національному 
університеті садівництва під час використання дистанційних методів навчання:

а) науково-педагогічним працівникам Уманського національного університету 
садівництва проводити для студентів денної форми навчання лекції у вигляді 
відеоконференцій у 2о о т , Ооо§1е Мееі та ін.;

б) науково-педагогічним працівникам Уманського національного університету 
садівництва здійснювати обов’язковий відеозапис проведених занять у дистанційному 
форматі з 01 лютого 2021 року.

в) завідувачам кафедр забезпечити збереження відеозапису проведених занять у 
дистанційному форматі до 01 вересня 2021 року;

г) деканам факультетів, завідувачам кафедр здійснювати постійний моніторинг 
проведення занять НПП.

3. Деканам факультетів, завідувачам кафедр забезпечити неухильне виконання 
протиепідемічних заходів, визначених постановами Кабінету Міністрів України, 
головного державного санітарного лікаря України, наказами по університету.

4. Завідувачу навчального відділу Івановій Н.А. спільно з деканами факультетів 
забезпечити безперервність освітнього процесу.

5. Проректору з адміністративно-господарської роботи Дядкуну Л.В. вжити заходів 
щодо забезпечення гігієнічної та санітарної обробки приміщень університету, проведення 
обробки дезінфікуючими засобами поверхонь в усіх приміщеннях, обмеження доступу 
сторонніх осіб на територію навчальних корпусів та гуртожитків університету. 
Здійснювати постійний моніторинг дотримання температурного режиму в навчальних 
корпусах та гуртожитках університету.

6. Медичній сестрі Качур А.С. забезпечити щоденний контроль стану здоров’я усіх 
працівників та студентів університету. Проводити системний моніторинг щодо наявності 
працівників та студентів, які перебували або перебувають у контакті з хворими на 
коронавірусну хворобу СОУЮ-19, перехворіли самі, хворіють на часі, а також тих, які 
вважаються здоровими.
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Продовження наказу від 28.01.2021 р. № 01-05/ / /

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за проректором з науково-педагогічної 
роботи Мальованим

Ректо

Наказ підготував:
проректор з^уково-п  е)їаюіішюіґ|) о б о т и 

М.І. Мальований

О.О. НЕПОЧАТЕНКО

ПОЕОДЖЕНО: 
провідний юрисконсульт 

п г ж т " ~
З.П. Білошкурська 

елярії
В.С. Чернега


