МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
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26.03.2020 р.

м. Ужгород

№169/01-04

Про продовження режиму карантину
для запобігання розповсюдження COVID-19
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня
2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”
(Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 8) — із змінами, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215 та
постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 239, наказів
Міністерства освіти і науки України від 12.03.2020 р. №392 «Про
забезпечення виконання профілактичних та протиепідемічних заходів» та від
16.03.2020 р. №406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню
вірусу COVID-19», у зв’язку із запровадженням режиму надзвичайної
ситуації на всій території України
НАКАЗУЮ:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Продовжити карантин до 24 квітня 2020 року.
Заборонити проведення масових заходів у всіх приміщеннях та на
території УжНУ, обмежити відвідування університету.
Заборонити відрядження співробітників університету та здобувачів
освіти в межах України та до зарубіжних країн, окрім випадків нагальної
необхідності.
Відтермінувати проведення в університеті запланованих нарад, атестації
працівників, засідань кафедр, засідань конкурсних та атестаційних
комісій, зборів трудових колективів, Вчених рад, спеціалізованих
Вчених рад тощо.
Запровадити на період карантину переведення працівників на роботу в
гнучкому або дистанційному режимі, із забезпеченням безперервності
освітнього та виробничого процесів.
Деканам факультетів, директорам УУННІ, ПГК та філії ДВНЗ «УжНУ»
у м. Львів, завідувачам кафедр організувати, координувати та
здійснювати контроль за виконанням робочих навчальних програм
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науково-педагогічними працівниками та здобувачами усіх рівнів вищої
освіти денної та заочної форм навчання з використанням сайту
електронного навчання УжНУ, інших технологій дистанційного
навчання та інтернет-ресурсів.
З метою належного забезпечення освітнього процесу науковопедагогічним працівникам кафедр:
− продовжити проведення освітнього процесу за допомогою
дистанційних технологій;
− розміщувати навчально-методичні матеріали (електронних лекцій,
презентацій, тестів, відео-конференцій тощо) на сайті електронного
навчання УжНУ;
− у випадку відсутності технічної можливості проведення частини
занять здобувачів дистанційно відтермінувати їх проведення до
завершення карантину.
Навчальне навантаження науково-педагогічних працівників, які
забезпечують дистанційне навчання здобувачів освіти, обліковувати у
журналі обліку педагогічного навантаження викладачів.
Поточне оцінювання результатів навчання здобувачів освіти та модульні
контролі здійснювати з використанням технологій дистанційного
навчання.
В.о. директора Центру інформаційних технологій (Куруца О.С.)
забезпечити технічний супровід дистанційного навчання на сайті
електронного навчання УжНУ та безперебійну роботу інформаційнокомунікаційної мережі.
В.о. начальниці науково-дослідної частини (Ковальчук К.Л.) та
керівникам наукових тем забезпечити гнучкий графік роботи наукових
працівників, зокрема, в дистанційному режимі для виконання науководослідних робіт згідно з технічними завданнями.
Проректору з адміністративно-господарської роботи (Сойма Д.Ю.)
− утримувати у належному стані інженерні споруди, мережі,
комунікації університету;
− продовжити проведення санітарно-гігієнічних заходів у навчальних
корпусах, зокрема, вологого прибирання приміщень із застосуванням
дезінфікуючих засобів, режиму провітрювання тощо.
Директору студмістечка (Кепич В.Г.), директору ПГК (Росоха В.В.):
− заборонити відвідування гуртожитків стороннім особам;
− передбачити у гуртожитках приміщення для ізоляції здобувачів
освіти з ознаками ГРВІ;
− негайно повідомляти адміністрацію університету про випадки
підвищеної температури та ознак ГРВІ у осіб, які проживають у
гуртожитках університету;
− продовжити проведення санітарно-гігієнічних заходів у гуртожитках,
зокрема вологого прибирання приміщень із застосуванням
дезінфікуючих засобів, режиму провітрювання тощо.

14. Начальнику відділу охорони (Цьока І.С.) забезпечити охорону
навчальних корпусів, гуртожитків та інших об'єктів університету
відповідно до карантинного режиму.
15. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
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