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Про організацію роботи закладу 
освіти під час карантину

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 
«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19», 
листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 №1/9-154, наказу 
Сумського національного аграрного університету від 12.03.2020 року № 106-К 
«Про запобігання поширенню короновірусу СОУІЛ) -19 у Сумському НАУ та 
його відокремлених структурних підрозділах» з метою організації роботи 
закладу освіти під час карантину -

НАКАЗУЮ:

1. Призупинити аудиторне проведення занять у закладі на період дії 
карантину з 12.03.2020р. по 03.04.2020р.

2. Заступнику директора з навчальної роботи Горох Н.В. впровадити 
дистанційні форми організації освітнього процесу зі студентами І-ІУ курсів 
денної та заочної форми навчання на період із 12.03.2020р. по 03.04.2020р. 
(відповідно до тимчасового розкладу проведення навчальних занять):

1) надати студентам матеріали та завдання з навчальних дисциплін для 
дистанційного опрацювання;

2) забезпечити організацію дистанційного вивчення навчальних дисциплін 
шляхом використання електронної пошти, соціальних мереж, телефонного та 
відеозв’язку тощо;

3) провести контрольні заміри знань студентів із тем, винесених на 
дистанційне вивчення, після закінчення терміну дії карантину.

3. Забезпечити здійснення систематичного контролю за організацією 
освітнього процесу та щотижневе звітування викладачів завідувачам відділень.

4. Встановити нові терміни проведення:



1 ) лабораторно-екзаменаційної сесії для студентів заочної форми навчання 
з 06.04.2020 по 10.04.2020 року;

2) семестрової атестації студентів I-IV курсів всіх спеціальностей денної 
форми навчання з 27.04.2020 по 30.04.2020 року.

5. Перевести педагогічних працівників на роботу в дистанційному режимі 
та залучити їх до виконання інших видів робіт:

1 ) оновлення завдань для проведення семестрових екзаменів та заліків;
2) розробки завдань для проведення семестрових екзаменів на ІІ-ІІІ курсах 

у формі незалежного комп’ютерного тестування;
3) взяти участь у дистанційних формах підвищення кваліфікації (вебінарах, 

тренінгах, дистанційних курсах тощо).
6. Кураторам навчальних груп здійснювати щоденний моніторинг стану 

здоров’я студентів та інформувати завідувачів відділень.
7. Керівникам структурних підрозділів за бажанням співробітників 

інституту надати можливість використання на цей час своїх тарифних 
відпусток або відпусток без збереження заробітної плати.

8. Скасувати проведення у закладі та відмовитися від участі у масових 
заходах освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько- 
розважального характеру (предметні олімпіади, спортивні змагання, науково- 
практичні конференції, конкурси, виставки, концерти, пробного ЗНО тощо), 
проведення яких планувалося поза межами закладу.

9. Обмежити проведення внутрішніх нарад, перевірок, моніторингових 
досліджень у закладі на період дії карантину.

10. Призупинити на зазначений термін закордонні відрядження 
співробітників та здобувані в освіти закладу до країн з високим ступенем ризику 
зараження.

11. На період дії карантину дозволити проживання у гуртожитках 
тільки студентам-сиротам та студентам, позбавленим батьківського піклування.

12. Заступнику директора з виховної роботи Овсянку Д.О., завідувачам 
відділень, голові студентського самоврядування Силіній А.О., фельдшеру 
Куліш І.В. організувати інформування здобувачів освіти та співробітників 
закладу щодо запобігання поширенню хвороби, проявів хвороби та дій у 
випадку захворювання та розмістити відповідну інформацію на офіційному 
сайті.

13. Інженеру з ремонту Чмиркову С.В. забезпечити виконання 
профілактичних заходів щодо попередження масового розповсюдження 
гострих респіраторних хвороб, спричинених коронавірусом, та гострих 
респіраторних інфекцій:



1) організувати щогодинне прибирання приміщень загального 
користування з використанням дезінфікуючих засобів;

2) призупинити роботу їдальні та буфетів на період карантину.
14. Фельдшеру Куліш І.В. підготувати кімнату для ізоляції здобувачів 

освіти з ознаками гострих респіраторних захворювань, а також забезпечити 
негайну ізоляцію осіб з ознаками захворювання та направлення їх до 
лікувальних установ.

15. Завідувачу канцелярії Поцелуєвій Н.М. даний наказ довести до 
відома та виконання зазначених у наказі посадових осіб

16. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. директора інституту Михайло КЛІНДУХ


