НАКАЗ №54
від 03.04.2020 р.

Про продовження карантину у
Хмельницькому національному університеті
На виконання рішення Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020
року про продовження загальнонаціонального карантину до 24 квітня 2020
року, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 бер езня
2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України
корона вірусу СОVID-19», з метою урахування особливостей ор ганізації
освітнього процесу під час карантину,
НАКАЗУІО:
1. Продовжити в Хмельницькому національному університеті карантин з
03 квітня до 24 квітня 2020 р.
2. Деканам факультетів, завідувачам кафедр, завідувачу навчальним
відділом Самолюку О.Г:
2.1 На період подовженого терміну карантину до 24 квітня 2020 року
організувати освітній процес студентів відповідно до р озкладу занять на
основі використання технологій дистанційного навчання та забезпечити
виконання індивідуальних навчальних планів здобувачами вищої освіти.
2.2 Організувати повноцінне навчання студентів та слухачів підготовчих
курсів-іноземців за дистанційною формою організації освітнього процесу з

широким використанням сучасних інтерактивних методів на основі
інформаційних технологій.
2.3 Сесії студентів заочної та дистанційної форм навчання провести
відповідно до графіку освітнього процесу за дистанційними технологіями
та забезпечити виконання договірних зобов’язань.
2.4 Забезпечити виконання рекомендацій Міністерства освіти і науки
України щодо завершення навчального року:
– для студентів всіх освітніх програм невипускних курсів навчальний
рік має завершитись за графіком освітнього процесу 2019-2020
навчального року;
– підготуватись

до

можливості проведення літньої заліково-

екзаменаційної сесії, використовуючи дистанційні технології;
– у випадку, якщо обов’язкову аудиторну роботу студенти не можуть
виконати дистанційно, деканат має перенести її на наступний навчальний
рік (службова завідувача кафедри із візою декана факультету на ім’я
ректора);
– для студентів випускних курсів захисти дипломних робіт та
кваліфікаційні іспити провести дистанційно, крім атестації осіб, що
здобувають ступені доктора філософії та доктора наук.
1.5 Відповідно до графіку освітнього процесу проводити поточний
модульний контроль, заносити поточні оцінки у електронні журнали, а
результати контрольних заходів до електронних відомостей.
1.6 Відповідно до розкладу занять контролювати роботу студентів у
модульному середовищі та оцінювати результати навчання здобувачів
вищої освіти з використанням тестів.
2. Продовжити до 24.04.2020 року карантинні заходи, визначені у наказах
ректора № 44 від 11.03.2020р. Про заходи запобігання р озповсюдження
захворювання на коронавірус COVID-19 та № 51 від 18.03.2020р. Про

організацію

роботи

адміністративно-управлінського,

навчально-

допоміжного та обслуговуючого персоналу під час карантину.
3. Головному бухгалтеру Корнік Н.Л., начальнику планово -фінансового
відділу Заржицькій О.П., начальнику відділу кадрів Мартинюк І.С.,
завідувачці відділу канцелярії Бондар Л.М., деканам факультетів
забезпечити роботу співробітників у гнучкому (дистанційному) режимі
згідно графіків робіт, зокрема:
3.1 Обмежити спілкування із відвідувачами шляхом віддаленої роботи
щодо видачі довідок на потреби здобувачів вищої освіти та співробітників
університету.
3.2 Максимально перейти на дистанційний внутрішній документообіг та
організувати відправлення електронних листів боржникам за невиконання
умов договорів.
3.3 Забезпечити фінансовими ресурсами функціонування університету та
захисту співробітників під час карантинних заходів в університеті.
4. Директору ІКЦ Кльоцу Ю.П. забезпечити безперебійну роботу
інформаційно-комп’ютерної мережі в умовах зростання інтернет-трафіку.
5. Завідувачці відділу канцелярії Бондар Л.М. наказ довести до відома та
виконання проректорам, деканам факультетів та керівникам стр уктурних
підрозділів в електронному вигляді.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректорів та деканів
відповідно до розподілу посадових повноважень.
Ректор
Проект наказу вносить:
Проректор з НПР
_________________С.А. Матюх

Скиба М.Є.

