
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

НАКАЗ 

 
26.10.2020 Миколаїв № 417 

 

Про організацію освітнього процесу 

відповідно до вимог «червоного» рівня 

 

На виконання рішення засідання Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 23.10.2020 р. (протокол 

№ 39), у зв’язку зі встановленням на території м. Миколаєва «червоного» рівня 

епідемічної небезпеки та відповідно до розпорядження № 19 від 23.10.2020 р. 

Керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 

природного характеру, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби 

COVID-19 на території міста Миколаєва  

НАКАЗУЮ: 

1. Деканам факультетів: Жигадлу Г. Б., Мороз Т. О., Олексюк О. М., 

Степановій Т. М., в.о.декана факультету Гуріній О. В., директору коледжу 

Царенко О. О., завідувачам кафедр: 

1.1. З 26 жовтня 2020 р. на час дії «червоного» рівня епідемічної 

небезпеки заборонити відвідування університету здобувачами вищої 

освіти та перевести навчання з аудиторних форм на використання 

технологій дистанційного навчання.  

1.2. Забезпечити виконання навчальних планів за рахунок проведення 

занять зі студентами за дистанційною формою навчання, відповідно 

до розкладу занять, затвердженого на перший семестр 2020-2021 

навчального року, у інформаційно-комунікаційних мережах. 

2. Завідувачам кафедр: 

2.1. Подавати електронний звіт про виконання індивідуального плану 

викладача за дистанційною системою навчання в кінці кожного 

навчального тижня у навчальний відділ. Матеріали, що 

підтверджують достовірність проведення занять, зберігати в 

роздрукованому вигляді на кафедрах протягом трьох років. 



 

 

3. Відповідно до наказу по університету від 15.09.2020 р. № 349 «Щодо 

створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021 

навчальному році» уповноваженій особі Бєдіній А. О., комендантам 

гуртожитків у своїй роботі керуватися рекомендованим Міністерством 

освіти і науки України «Алгоритмом дій у разі виявлення у здобувача 

освіти або у працівника університету ознак гострого респіраторного 

захворювання», посилити пропускний режим у гуртожитках Університету, 

проведення санітарно-гігієнічних заходів та моніторинг стану здоров’я 

мешканців. 

4. Коменданту гуртожитку № 3 виділити приміщення (кімнату 107) для 

розміщення уповноваженої особи Бєдіної А. О. 

5. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на деканів 

факультетів, директора коледжу Царенко О. О., проректора з 

адміністративно-господарчої роботи Даниленко В. Л. 

6. Контроль виконання наказу покласти на проректора з науково-педагогічної 

роботи Кузнецову О. А. 

 

 

Ректор          В. Д. Будак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проєкт наказу вносить: 

Керівник навчального відділу 

_________ О. С. Трофимишина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Перший проректор 

_________ А. В. Овчаренко 

Проректор із науково-педагогічної роботи 

_________ О. А. Кузнецова 

Проректор із адміністративно-господарчої 

роботи ________ В. Л. Даниленко 

Юрисконсульт 

_________ О. Ю. Тимошенко 


