
МОН УКРАЇНИ
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

(УНУС)

НАКАЗ

23.10.2021 м. Умань № 01-05/Щ,

Про тимчасовий перехід на 
навчання із застосуванням 
дистанційних технологій

У зв’язку зі зростанням захворюваності на коронавірусну інфекцію, з 
метою запобігання захворювання у колективі Університету, керуючись ч. З 
ст. 2 Закону України «Про вищу освіту», Постановою Головного державного 
санітарного лікаря № 10 від 06.09.2021 «Про затвердження протиепідемічних 
заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19)», лист Міністерства освіти і науки 
України від 21.10.2021 №1/9-558 «Про організацію освітнього процесу в 
закладах освіти під час епідемічної небезпеки» та рішення ректорату 
протокол від 23.10.2021 № 5

НАКАЗУЮ:

1. Запровадити навчання із застосуванням дистанційних технологій 
при опрацюванні теоретичного матеріалу, виконанні практичних та 
індивідуальних завдань, курсових і 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 25 жовтня по 15 
листопада 2021 року.

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

3. Деканам факультетів, завідувачам кафедр організувати проведення 
в дистанційному режимі занять відповідно розкладу.

4. 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 усі лекції, практичні, семінарські та 
лабораторні заняття з 25 жовтня 2021 року у вигляді відеоконференцій у 
2оош або Мее1-Ооо£Іе (для практичних, семінарських та лабораторних 
занять допускається частину заняття проводити у 2оош або МееІ-Ооо§1е (не 
менше 30 хвилин), а частину у Моосіїе);
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б) науково-педагогічним працівникам здійснювати обов’язковий 
відеозапис проведених занять у дистанційному форматі з 25 жовтня 2021 
року;

в) завідувачам кафедр забезпечити збереження відеозапису проведених 
занять у дистанційному форматі до 01 вересня 2022 року;

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

4. Завідувачу навчального відділу ІВАНОВІЙ Наталії спільно з 
деканами факультетів забезпечити безперервність освітнього процесу.

5. Заборонити проведення масових заходів на території Уманського 
національного університету садівництва з 25.10.2021 до 15.11.2021.

6. Проректору з адміністративно-господарської роботи ДЯДЬКУНУ
Леоніду 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 
УНУС; виконання вимог правил протипожежної безпеки на території 
університету, санітарно - епідеміологічних вимог.

7. Начальнику інформаційно-обчислювального центру
МИКОЛАЙЧУКУ Ярославу забезпечити безперервну роботу інформаційно- 
телекомунікаційної мережі.

8. Директору бібліотеки КРАВЧЕНКО Тетяні організувати 
безперервний доступ до електронних інформаційних ресурсів.

9. Деканам факультетів довести даний наказ до відома завідувачів 
кафедр та учасників освітнього процесу.

10. Контроль за .виконані іям наказу залишаю за собою.

Олена НЕПОЧАТЕНКО

Наказ підготував:
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