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Про умови роботи та навчання 

учасників освітнього процесу

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1100

від 11 листопада 2020 року «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641», з метою створення 

в університеті безпечних умов навчання здобувачів вищої освіти та роботи 

професорсько-викладацького складу та співробітників

НАКАЗУЮ:
1. Продовжити в університеті для здобувачів освіти всіх рівнів навчання 

дистанційне навчання з 16 до 22 листопада 2020 року.

2.Запровадити в університеті для здобувачів освіти всіх рівнів навчання 

змішану форму навчання з 23 до ЗО листопада 2020 року.

2. Директорам навчально-наукових інститутів, деканам факультетів, 

завідувачам кафедр, керівникам структурних підрозділів університету:

2.1. Довести до відома здобувачів вищої освіти та співробітників 

про запровадження з 16 листопада 2020 року змішаної форми навчання.

2.2. Створити належні умови для організації освітнього процесу 

для всіх учасників освітнього процесу.

2.3. Відповідно до п. 15 постанови КМУ № 1100 від 11 листопада 2020 року 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 

2020 р. № 641» забезпечити відвідування занять здобувачами освіти групами 

кількістю не більш 20 осіб.

2.4. Забезпечити проведення навчальних занять у спортивних залах, 

які можуть забезпечити перебування відвідувачів у залі з розрахунку 

1 особа на 20 кв. метрів приміщення.



2.5. Розмістити на вході до навчальних аудиторій, спортивних залів, місць 

проведення занять, де встановлено обмеження щодо максимальної кількості 

осіб залежно від площі, інформаційні матеріали із зазначенням можливої 

максимальної кількості відвідувачів.

2.6. У період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка 

на території університету з 14 листопада 2020 року до 30 листопада 

2020 року забороняється:

- відвідування університету здобувачами вищої освіти;

- робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

- робота ідальні;

- проведення будь-яких розважальних заходів.

2.7. На період з 16 до 30 листопада 2020 року застосувати гнучкий графік 

робочого часу співробітників з повним відпрацюванням робочого часу 

за відповідною посадою та забезпечити контроль його дотримання.

3. Ректорату та керівникам структурних підрозділів університету 

установити прийом громадян похилого віку та осіб з інвалідністю у період 

з 11-00 до 13-00 щоденно.
4. Цей наказ діє до введення наступних розпоряджень Кабінету Міністрів 

України, Міністерства освіти і науки України та місцевих органів влади.

5. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою та покладаю 

на проректорів, керівників структурних підрозділів.

В.о. ректора


