НАКАЗ №67

Від 22.05.2020 р.

Про продовження карантину та етапи
послаблення протиепідемічних заходів
На виконання рішення Кабінету Міністрів України №392 від 20.05.2020
щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів
послаблення протиепідемічних заходів; Постанови МОЗУ № 29 від
28.05.2020; Рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій ХОДА (протокол № 19 від 29.05.2020)
НАКАЗУЮ:
1.
Продовжити карантинні заходи у Хмельницькому національному
університеті до 22.06.2020, що визначені у наказах ректора № 44 від
11.03.2020р. «Про заходи запобігання розповсюдження захворювання на
коронавірус COVID-19», № 51 від 18.03.2020р. «Про організацію роботи
адміністративно-управлінського, навчально-допоміжного та обслуговуючого
персоналу під час карантину» та № 54 від 03.04.2020р. «Про продовження
карантину у Хмельницькому національному університеті».
2.
Деканам факультетів університету на період продовження
карантину забезпечити виконання навчальних планів здобувачами вищої
освіти з усіх спеціальностей шляхом дистанційного навчання.
3.
Організацію освітнього процесу для здобувачів вищої освіти
університету усіх спеціальностей, освітніх програм і форм навчання на
період дії карантину продовжити шляхом дистанційного навчання у
відповідності до затвердженого в університеті «Порядку організації
освітнього процесу за технологіями дистанційного навчання».
4.
Деканам факультетів у відповідності до затвердженого
«Порядку організації освітнього процесу за технологіями дистанційного
навчання» організувати та провести екзаменаційну сесію у 2 семестрі 20192020 навчального року для усіх курсів і спеціальностей денної і заочної
(дистанційної) форм навчання у дистанційному режимі.
5.
Деканам факультетів, гарантам освітніх програм і завідувачам
випускових кафедр у відповідності до затвердженого «Порядку організації
освітнього процесу за технологіями дистанційного навчання» продовжити
підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти до

державної атестації у 2019-2020 навчальному році у терміни, встановлені
графіком навчального процесу.
6.
Деканам факультетів та завідувачам кафедр оновити на період
продовження дії карантину індивідуальні завдання з методичної, наукової і
організаційної роботи та забезпечити їх виконання в дистанційному режимі.
7.
Керівникам та працівникам структурних підрозділів з 1.06.2020
дозволити працювати в університеті у штатному режимі та з метою
забезпечення функціонування структурного підрозділу встановити для
допоміжного і обслуговуючого персоналу гнучкий режим роботи за умови
дотримання соціальної дистанції працівників та використання засобів
індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок.
8.
Науково-педагогічним працівникам на період дії карантину
продовжити роботу зі здобувачами вищої освіти в дистанційному режимі та
забезпечити повне виконання індивідуальних завдань з навчальнометодичної, наукової і організаційної роботи.
9.
Продовжити на період дії карантину заборону на направлення за
кордон науково-педагогічних і педагогічних працівників та співробітників
університету, а також проходження закордонної практики здобувачами
вищої освіти.
10. Першому проректору, проректору з науково-педагогічної роботи
Войнаренку М.П. розробити заходи функціонування університету на
стадіях завершення поточного навчального року за умов послаблення та
продовження карантинних заходів в університеті.
11. Проректору з АГД та ВН Фомову А.Д., керівникам структурних
підрозділів забезпечити на період продовження карантину виконання
рекомендацій МОЗ на території університету, а саме проводити щоденну
термометрію співробітників та систематичну дезінфекцію приміщень.
12. Головному бухгалтеру Корнік Н.Л., начальнику плановофінансового відділу Заржицькій О.П. забезпечити фінансовими ресурсами
реалізацію заходів щодо функціонування університету та захисту
співробітників під час продовження та послаблення карантину в університеті.
13. Директору ІКЦ Кльоцу Ю.П. забезпечити безперебійну роботу
інформаційно-комп’ютерної мережі в умовах зростання інтернет-трафіку.
14. Завідувачці відділу канцелярії Бондар Л.М. наказ довести до
відома та виконання проректорам, деканам факультетів та керівникам
структурних підрозділів в електронному вигляді.
15. 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.

