
Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад 
«Приазовський державний технічний університет» 

ДВНЗ «ПДТУ»

Н А К А З
12 березня 2020 м. Маріуполь № 65-05

і Про заходи запобігання у ДВНЗ «ПДТУ» розповсюдження захворювання на 
коронавірус у зв’язку з оголошенням карантину

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України 
коронавірусу COVID-19» та листа Міністерства освіти і науки України від 
11.03.2020 № 1/9-154

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити у ДВНЗ «ПДТУ» карантин з 12 березня до 03 квітня 
2020 року.

2. Перевести на цей період здобувачів вищої освіти, слухачів курсів 
підвищення кваліфікації та підготовчого відділення всіх форм навчання на 
дистанційне навчання з використанням різних освітніх технологій і 
комп'ютерних мереж.

3. Директорам інститутів, директорам коледжів, деканам факультетів, 
завідувачам кафедр організувати, при можливості, проведення лекцій у 
дистанційному режимі та скорегувати форми і графік проведення практичних 
і лабораторних занять, а також сесії, запланованої на квітень 2020 року.

4. Заборонити проведення масових заходів освітнього, наукового, 
спортивного, розважального характеру тощо на території університету з
12 березня до 03 квітня 2020 року.

5. Заборонити направлення за кордон здобувачів освіти та 
співробітників закладів освіти до країн з високим ступенем ризику 
зараження.

6. Керівникам усіх структурних підрозділів з 12 березня до 03 квітня 
2020 року відповідно до цього наказу при плануванні організації роботи 
підрозділів враховувати можливість надавати відпустки працівникам, які 
мають малолітніх дітей та за потребою. Розробити заходи щодо часткового 
переведення працівників на роботу в дистанційному режимі та на виконання 
інших видів робіт.

 
 



7. Першому проректору (Євченко B.MQ, завідувачу навчального 
відділу (Гусєв Ю.В.), директорам інститутів, директорам коледжів, деканам 
факультетів внести пропозиції щодо доцільності продовження весняного 
семестру на один тиждень у червні та забезпечення організованого 
відпрацювання студентами лабораторно-практичних занять після завершення 
карантину.

8. Проректору із забезпечення науково-педагогічної діяльності та 
адміністративно-господарської роботи (Греков С.С.) забезпечити виконання 
профілактичних заходів щодо попередження масового розповсюдження 
захворювання на коронавірус, організувати інформування здобувачів освіти 
та співробітників університету щодо заходів запобігання поширення хвороби 
та розміщення відповідної інформації.

9. Декану факультету інженерної та мовної підготовки (Сагіров Ю.Г.) 
організувати та провести відповідні заходи зі студентами-іноземцями, які 
навчаються в університеті.

10. Усім учасникам освітнього процесу суворо виконувати рішення 
тимчасових обласних протиепідемічних комісій. Обмежити проведення 
запланованих конференцій, нарад, перевірок, ліцензійних та акредитаційних 
експертиз до нормалізації епідемічної ситуації.

11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Ректор :С.Волошин


