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На  виконання  постанови  Кабiнету  Мiнiстрiв  Укра.і.ни  вiд  о9  1рудня
2020 р. №  1236 (зi змiнами) «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання  поширенню
на територi.і. Укра.і.ни  гостро.і. респiраторно.і. хвороби  СОVID-19, спричинено.і.
коронавiрусом SАRS-СоV-2»,

нАкАзую:
1.   З  метою  запобiгання  поширенню  гостро.і.  респiраторно.і.  хвороби

СОVID-19,     спричинено.і.    коронавiрусом     SАRS-СоV-2,     продовжити     в
унiверситетi карантин з о1  червня до 30 червня 2021 р. та заборонити:

1)  проведення    масових    (культурних,    спортивних,    розважаhьних,
соцiальних,   рекламних,   наукових.   освiтнiх  та  iнших)  заходiв  за  участю
бiльше   однi€.і.   особи   на   4   кв.   метри   площi   будiвлi   або   територi.і.,   або
наповненiстю залiв понад  50 вiдсоткiв мiсць у кожному окремому залi, крiм
проведення    офiцiйних    спортивних    заходiв,    включених    до    €диного
календарного    плану    фiзкультурно-оздоровчих    та    спортивних    з'аходiв
Укра.і.ни,  та  матчiв  iгрових  видiв  спорту  професiйних  спортивних  клубiв  iз
глядачами з наповненiстю споруд, примiщень не бiльше як двi третини мiсць
та за умови дотримання учасниками таких заходiв вiдповiдних санiтарних i
протиепiдемiчних заходiв та здiйснення обов'язкового щоденного контролю
за  станом  здоров'я  учасникiв.  Зазначенi  обмеження  не  застосовуються  за
умови   наявностi   в   ycix   учасникiв   та   органiзаторiв   заходу   негативного
результату   тестування   на   СОVID-19   методом   полiмеразно.і.   ланцюгово.і.
реакцi.і. або експрес-тесту на визначення антигена коронавiрусу SАRS-СоV-2,
яке   проведене   не   бiльше   як   за   72   години   до   здiйснення   заходу,   або
документа, що пiдтверджу€ отримання повного курсу вакцинацi.і.;

2)   дiяльнiсть   спортивних   залiв,   якi   не   забезпечують   можливiсть
обмежити  кiлькiсть  вiдвiдувачiв  у  залi  з  розрахунку  одна  особа  на  1О  кв.
метрiв загально.і. площi примiщення, басейнiв - бiльше нiж чотири особи на



однiй  дорiжцi  для  iндивiдуальних  занять  або  шiсть  осiб  для  спортивно-
тренувальних груп;

3)  розмiщення  вiдвiдувачiв  у  закладах  громадського  харчування  на
вiдстанi  меншiй,  нiж  1,5  метри за сусiднiми столиками та бiльш як чотири
особи  за  одним  столом,  за  умови,  що  вiдвiдувачi  заходять  до  закладу  i
пересуваються  по  ньому  з  вдягненими  засобами  iндивiдуального  захисту,
зокрема респiраторами або захисними масками, що закривають нiс та рот, у
тому  числi  виготовленими  самостiйно  (крiм  часу  сидiння  за  столом  для
приймання .і.жi та/або напо.і.в).

2.   Семестровий  контроль  результатiв  навчання  здобувачiв  освiти  (у
т.ч.   екзамени,   захист   курсових   проектiв   (робiт),   звiтiв   з   проходження
практики)  здiйснити  у  дистанцiйнiй  формi  за  затвердженим  розкладом  з
дотриманням вiдповiдних вимог.

3.   Передекзаменацiйнi,   передатестацiйнi   консультацi.і.   провести   за
затвердженим розкладом, розмiщеним на сайтi унiверситету.

4.   Атестацiю здобувачiв вищо.і. освiти у формi атестацiйного екзамену
провести     з     використанням     дистанцiйних     технологiй     навчання     з
iдентифiкацi€ю особи здобувача та дотриманням вiдповiдних вимог.

5.   Атестацiю  здобувачiв  вищо.і.  освiти  на  першому  (бакалаврському)
рiвнi   вищо.і.  освiти   у   формi   захисту   квалiфiкацiйно.і.  роботи   провести   з
використанням  дистанцiйних  технологiй  навчання  в  синхронному  режимi
(вiдеоконференцiя)    з    iдентифiкацiсю    особи    здобувача    та   дотримання
вiдповiдних вимог.

6.   Практику   здобувачiв   вищо.і.   освiти   спецiальностей   181   Харчовi
технологi.і.,       241       Готельно-ресторанна       справа,       242       Туризм       та
о67 Пiдприсмництво, торгiвля та бiржова дiяльнiсть провести на визна.чених
базах  практики  вiдповiдно  до  затверджених  графiкiв  навчального  процесу
на 2020/2021 навчальний рiк.

7.   директорам  iнститутiв,  деканам  факультетiв,  завiдувачам  кафедр
забезпечити   виконання   навчальних   планiв   з   урахуванням   особливостей
карантинного перiоду.

8.   директору    центру    iнформацiйних   технологiй    Сiрику   О.    М.,
директору науково-технiчно.і. бiблiотеки Левченко Н. П.,  начальнику вiддiлу
дистанцiйного  навчання  центру  iнформацiйних  технологiй  Петрушi  О.  О.
забезпечити  безперебiйну  роботу  мережi  1нтернет  унiверситету  в  умовах
зростання  iнтернет-трафiку,  органiзувати  надання  послуг  у  дистанцiйному
режимi та забезпечити безперебiйний доступ до електронних iнформацiйних
ресурсiв.

9.   Забезпечити  з  о1  червня  2021  року  видачу  документiв  про  освiту
випускникам  унiверситету  з  дотриманням  санiтарних  та  протиепiдемiчних
заходiв,

9.1.  Завiдувачам    лабораторiй    випускових    кафедр,    спiвробiтникам
друго.і.   частини,    вiддiлу    розрахункiв    зi    студентами    бухгалтерi.і.,    бюро
перепусток,    студентському    сектору    вiддiлу    кадрiв,    науково-технiчнiй
бiблiотецi забезпечити оформлення обхiдних листiв здобувачiв освiти.



9.2.  Навчально-методичному управлiнню забезпечити в установленому
порядку видачу документiв про освiту.

10.   Керiвникам    структурних    пiдроздiлiв    при    заповненнi   табелiв
робочого часу при оголошеннi простою для працiвника, днi його не виходу
на роботу на цiй пiдставi зазначати лiтерою «П (простiй)».

11.   Керiвникам  структурних  пiдроздiлiв  в  уснiй  формi  повiдомити
працiвникiв сво.і.х пiдроздiлiв про оголошення простою.

12.   В.  о.   головного  бухгалтера  Iвановiй  С.  М.  забезпечити  оплату
працi   працiвникам   при   оголошеннi   простою   у   розмiрi   двох   третин
мiнiмально.і. заробiтно.і.  плати  (встановлено.і.  на  дату  оголошення  простою),
враховуючи   при   цьому   частку   посадового   окладу,   на   яку   працiвник
зарахований   але   не   менше   двох   третин   тарифно.і.  ставки,   установлено.і.
працiвниковi.

13.   директору     студентського     мiстечка    ПОзняковському    С.     В.
забезпечити   пропускний  режим  у  гуртожитках  унiверситету,   проведення
санiтарно-гiгi€нiчних заходiв i монiторингу стану здоров'я мешканцiв.

14.   Начальнику  господарського  вiддiлу  Тихонову  С.  1.  забезпечити
контроль за дотриманням пропускного режиму до корпусiв та на територiю
унiверситету.

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

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

ишаю за собою.

О. Ю. Шевченко


