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Про особливий режим роботи
унiверситету у перiод дi.і. карантину
з о5.04.2021р.  по  16.04.2021р.

На виконання  рiшення  Постiйно.і. комiсi.і. з  питань  техногенно-екологiчно.і.
безпеки  та  надзвичайних  ситуацi.і.  Ки.і.всько.і.  мiсько.і.  державно.і.  адмiнiстрацi.і.  вiд
о1 квiтня 2021року протокол № 29, наказiв Нацiонального унiверситету харчових
технологiй  вiд  23  лютого  2021  року №  15,  вiд  10  березня  2021  року  №  22,  вiд
19 березня 2021року  № 31,

нАкАзую:

1.  З  огляду  на  епiдемiчну  ситуацiю  в  регiонi,  запровадження  жорстких
карантинних обмежень,  з о5  квiтня по  16  квiтня 2021  року навчання здобувачiв
вищо.і.   освiти   всiх   форм   навчання,   проходження   переддипломно.і.   практики
провести за розмадом i3 застосуванням дистанцiйних технологiй навчання.

2.   Модульний   та   семестровий   контроль   (   у   тому   числi   екзамени,
диференцiйованi  залiки,  захист  курсових  проектiв/робiт,  звiтiв  з  проходження
практики)  результатiв  навчання  здобувачiв  вищо.і.  освiти  всiх  форм  навчання  в
перiод  жорстких  карантинних  обмежень  з  о5  квiтня  по   16  квiтня  2021  року
здiйснити за затвердженим розкладом i3 застосуванням  виключно дистанцiйних
технологiй навчання.

3.   директорам    iнститутiв,    деканам    факультетiв,    завiдувачам    кафедр,
гарантам  освiтнiх  прокрам  забезпечити  органiзацiю  та  здiйснення  контролю  за
виконанням освiтнiх програм, навчальних планiв i програм навчальних дисциплiн
з  урахуванням  особливостей  органiзацi.і.  освiтнього  процесу  в  перiод  жорстких
карантинних обмежень.

4.  Гарантам  освiтнiх  програм,  завiдувачам  випускових  кафедр,  деканам
факультетiв,     директорам     iнститутiв     забезпечити     проведення     локального
монiторингу  освiтнiх  програм  у  дистанцiйному  режимi  вiдповiдно  до  термiнiв
зазначених у розпорядженнi ректора вiд 26 березня 2021 року № 08.



5,  На  час  дi.і.  жорстких  карантинних  обмежень  з  о5  квiтня  по  16  квiтня
2021 року припинити видачу документiв про освiту випускникам унiверситету.

6.  Головi  конкурсно.і.  комiсi.і.,   проректору  з  науково-педагогiчно.і.  роботи
Арсеньсвiй Л.Ю.  розробити до  о5  квiтня. 2021  року  порядок подання  комплекту
документiв   претендентами   на  участь   у   конкурсному   вiдборi   на  замiщення
вакантних посад науково-педагогiчних працiвникiв з урахуванням умов жорстких
карантинних  обмежень  та  розмiстити  його  на  вебсайтi  унiверситету  в  рубрицi
«конкурс».

7.  Проректорам  унiверситету,  Вченому  секретарю,  директорам  iнститутiв,
деканам факультетiв, .і.х заступникам, спiвробiтники Центру монiторингу якостi та
координацi.і.  освiтньо.і.  дiяльностi  унiверситету,  начальникам  вiддiлiв  навчально-
методичного    управлiння,    начальнику    вiддiлу    кадрiв,    Приймальнiй    комiсi.і.
унiверситету,  визначеним  працiвникам  бухгалтерi.і.,  планово-фiнансового  вiддiлу,
вiддiлу   документального   забезпечення,   науково-технiчно.і.   бiблiотеки,   центру
iнформацiйних      технологiй,      редакцiйно-видавничого      центру,      деканатiв,
директоратiв виконувати сво.і. службовi обов'язки в повному обсязi з дотриманням
санiтарних та протиепiдемiчних заходiв.

8.  Завiдувачам  кафедр,  працiвникам  директоратiв  та деканатiв,  керiвникам
структурних  пiдроздiлiв  виконувати  сво.і.  службовi  обов'язки  в  дистанцiйному
режимi;   з'явитись   на   робочому   мiсцi   на   вимогу   проректора   за   напрямом
дiяльностi,  директора iнституту, декана факультету для вирiшення  невiдкладних
питань.

9.   Працiвникам   пiдроздiлiв   (вiддiлiв,   служб)   виконувати   сво.і.  службовi
обов'язки  в  дистанцiйному  режимi;  з'явитися  на  робочому  мiсцi   на  вимогу
керiвника для вирiшення невiдкладних питань.

10.     Проректору     з     навчально-виробничо.і.     дiяльностi     та     розвитку
Бессарабу О.С. 3  05 квiтня по 16 квiтня 2021 року забезпечити:

- жорсткий перепускний режим в унiверситетi шляхом обмеження доступу
на ,територiю  та  навчальнi  корпуси  унiверситету  здобувачiв   вищо.і.  освiти  та
стороннiх осiб;

-    спецiальними    перепустками     працiвникiв    унiверситету     критично.і.
iнфраструктури для про.і.зду в громадському транспортi ;

-безперервне енергопостачання до всiх об'€ктiв унiверситету;
-    виконання    вимог    правил    протипожежно.і.    безпеки    на    територi.і.

унiверситету;- утримання в належному станi наявного автотранспорту та використання
його, у встановленому порядку,  для забезпечення життсдiяльностi унiверситету, в
тому числi у вихiднi днi.

11.  На  час  дi.і.  жорстких  карантинних  обмежень  з  о5  квiтня  по  16  квiтня
2021 року заборонити:

1.  приймання  вiдвiдувачiв  у  закладах  громадського  харчування,  крiм  .і.х
дiяльностi з надання послуг i3 здiйснення замовлень на винос;



2. приймання вiдвiдувачiв у спортивних залах, басейнах;
3.    проведення   всiх   масових   (розважальних,    спортивних,    соцiальних,

рекламних та iнших) заходiв.
12.  директору  студентського  мiстечка  Позняковському  С.В.  забезпечити

жорсткий пропускний режим у гуртожитках унiверситету, проведення санiтарно-
гiгiенiчних заходiв i монiторингу стану здоров'я мешканцiв.

11.   Начальнику   вiддiлу   документального   забезпечення   Саверськiй   С.Г.
довести наказ до вiдома всiх структурних пiдроздiлiв унiверситету.

12.  Начальнику  вiддiлу  рекламно-виставково.і. та  iнформацiйно.і.  дiяльностi
Цой Ю.М. розмiстити даний наказ на вебсайтi унiверситету.

13. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

ректор О.Ю.Шевченко


