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Н А К А З

вщ '!& "  сЧчня 2022  р.№

Про внесения зм/н до 
наказу №1079-32 
вщ 22.12.2021 р.

Керуючись частиною третьою статп 2 Закойу УкраТни «Про вищу осв1ту», 
Постановами Кабшету Мшютр1в УкраТни вщ 11 березря 2020 р. за № 211 (13 змшами), 
вщ 20.05.2020 р. за №392 (13 змшами), вщ 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення 
карантину та запровадження обмежувальних протиепщем'шних заход1в з метою 
запобюання поширенню на територм УкраТни гостро'Т решратор но)' хвороби СОУШ-19, 
спричиненоТ' коронав1русом 5АК5-Со\/-2» (13 змшами), Постановами Головного 
державного саытарного лжаря УкраТни вщ 06.09.2021 р. за №10 I вщ 20.12.2021 р. за 
№24, Статутом Уыверситету I наказом ректора Ужверситету вщ 11 березня 2020 р. за 
№205-32 (13 змшами), наказом Мшютерства охорони здоров'я УкраТни вщ 04 жовтня 
2021 року за №2153 (зареестрований в Мш1стерсш юстицр УкраТни 07 жовтня 2021 
року за № 1306/36928), з урахуванням р'шиень штабу КиТвськоТ МюькоТ ради (КиТвськоТ 
МюькоТ державно!' адмшютрацм) 13 лжвщаци наслщюв надзвичайно'Т ситуацм (вщ 
21.01.2022 року, Протокол №2) з метою забезпечення для здобувач1в осв'гги 
можливосп виконання шдивщуальних навчальних гшажв в умовах дм карантинних 
обмежень

н а к а з у ю:
1. У зв'язку 13 попршенням епщемюлопчно'Т ситу|ацм, спричйненим ресшраторною 

хворобою СОУГО-19 та стр1мким поширенням коронав1рурноТ хвороби (штаму
«Омжрон»), про що свщчать повщомленйя КиТвськоТ мюько'Т

9 кбуопкб па
ради

когопа(,6Н:р5://ку1Уа1у.доу.иа/пеуу5/у11а11У кНсИко г а боЬи у  кгуеу] 158
у1ги5 гЬПзбиуеТзуа кНк!51 кНуопкбб|1еу/,
611Р5://ку|ус11у.аоу.иа/ пеуу5/уИа11у кПсбко га боЬиу к!уеу1 1.919 кИуопкб \г щкЬро
паб 300 бИеу/). з метою зменшення сощальних контакт!в та стримання
розповсюдження коронав1руса 5АК5-Со\/-2, на виконання рекомендацш ММстерства
осв1ти I науки УкраТни (лист №1/1266-22 вщ 25.01.2022 року) запровадити на перюд з 
31 с1чня по 25 лютого 2022 року обмеження на проведения занять в прим1щеннях 
КиТвського нацюнального ужверситету 1меж Тараса Шевченка. ■

2. Кер1вникам структурних пщроздт1В на перюд з 31 ачня по 25 лютого 2022
року:

- забезпечити виконання передбачених чиннимй граф|кам/ навчального процесу 
I розкладами навчальних занять освггжх заход1в 13 використанням технолопй
дистанцмного навчання;

- створити умови для проведения здобувачами освети
дослщжень, необхщних для виконання квал'фкацшних роб1т ' 
навчання за оевггжми програмами, 13 дотриманням чинних карантинних обмежень I 
вимог, визначених у Постанов! Кабшету Мшютр'ю УкраТни вщ 9 грудня 2020 року за 
№ 1236 (13 змшами I доповненнями) та у Постанов! Головного державного сажтарного 
л жаря УкраТни вщ 06.09.2021 р. за №10 (заповненосп аудиторий не бшьш як на 50% I

експериментальних 
/сп1шного завершения

1



дотримання максимально! дистанцм м1ж здобувачами -  не менш як 4 кв. м на одну 
особу);

- забезпечити належну оргаызафю осв1тнього процесу у структурних пщроздтах, 
а також контроль за виконанням навчальних план1в I програм навчальних дисципл1н, 
за зд1йсненням контрольних заход1в передбачених чинними осв1тн1ми (освгтньо- 
профеайними, освгтньо-науковими) програмами;

в ОСВ1ТИ, науково-педагог^них- довести цеи наказ до вщома здобувачк 
прац1вник1в, 1нших сп1вроб1тник1в.

3. Вщповщальысть за виконання цього наказу рокласти н^ декаыв факультете, 
директор1в НН1, директора ННЦ, директора 1ПО, завщувач1в 
коледж1в.

вщдтень, директор1в

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково- 
педагопчно! роботи Андр1я Гожика.
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