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Ггіро продовження реалізації 1 
освітнього процесу
дистанційного 
навчання та етапів 
послаблення 
протиепідемічних заходів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 року №392 
«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби СО\/Ю-19 , спричиненої корона вірусом 8АИ8-Со\/-2, 
та етапів послаблення протиепідемічних заходів», беручи до уваги Указ Президента 
України від 13.03.2020р. №87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 13 березня 2020р. «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 
національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби СО\/Ю-19, 
спричиненої коронавірусом 8АИ8-Со\/-2», наказ Міністерства освіти і науки України 
від 16.03.2020р. №406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню 
коронавірусу СОУЮ - 19», лист МОН України від 27.03.2020р. №1/9-178 «Щодо 
завершення 2019/2020 навчального року», лист МОН України від 27.04.2020 р. № 
1/9-224 «Щодо окремих питань діяльності закладів освіти під час карантину».

НАКАЗУЮ
1. Продовжити режим карантину у Центральноукраїнському національному 
технічному університеті до 22 червня 2020 року.
2. Продовжити освітній процес на всіх рівнях підготовки по всім освітнім програмам з 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчанняу 
відповідності до навчальних планів кожної спеціальності та графіку освітнього 
процесу.
3. У разі віднесення міста Кролівницький до регіонів зі сприятливою епідемічною 
ситуацією за критеріями, що визначені частиною 4 Постанови КМУ від 20.05.2020 
року №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби СО\/Ю-19, спричиненої корона 
вірусом 8АИ8-Со\/-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» запровадити 
з 1 червня послаблення протиепідемічних заходів, а саме дозволити проведення 
лабораторних робіт, консультацій, атестацію здобувачів вищої освіти та організацію 
отримання документів про освіту. Послаблення протиепідемічних заходів 
допускається за умови:
- відсутності у здобувана вищої освіти ознак респіраторних хвороб (кашель, нежить, 
біль у горлі, загальна слабкість);



- при одягненій масці, яка закриватиме ніс та рот, та обробки рук антисептиком;
- при обов’язковому дотриманні вимог присутності в групах не більше ніж 10 осіб та 
дистанції між здобувачами вищої освіти не менше 1,2 метри один від одного.
4. Завідуючій канцелярії С.Резніченко довести цей наказ до відома всіх керівників 
структурних підрозділів.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.О. Ректора Володимир КРОПІВНИЙ


