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Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад 
«Приазовський державний технічний університет» 

ДВНЗ «ПДТУ»

Н А К А З
17 березня 2020 м. Маріуполь 70-05

Про організаційні заходи для; 
запобігання поширенню 
коронавірусу COVID-19

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання 
поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11 березня 
2020 року № 211, на підставі пункту 8 Положення про Міністерство освіти і 
науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
16 жовтня 2014 року № 630, беручи до уваги статтю 32 Закону України «Про 
захист населення від інфекційних хвороб», Указ Президента України від 
13 березня 2020 року № 87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо 
забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», підпункт 2 
пункту 13 Положення про функціональну підсистему навчання дітей 
дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань 
безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 
2016 року № 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 
2016 року за № 1623/29752, наказ Міністерства освіти і науки України від 
16.03.2020 р. № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню 
коронавірусу COVID-19» та враховуючи рекомендації Всесвітньої організації 
охорони здоров’я,

НАКАЗУЮ:

1. Директорам інститутів, директорам коледжів, деканам факультетів, 
керівникам структурних підрозділів у межах компетенції на період 
карантину з 12 березня до 03 квітня 2020 року провести комплекс робіт щодо 
підтримання функціонування структурних підрозділів та забезпечити:

 
 



1) виконання освітніх програм, зокрема шляхом організації освітнього 
процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що не 
передбачає відвідування закладу освіти її здобувачами, корегування форми і 
графіка проведення практичних і лабораторних занять, а також сесії, 
запланованої на квітень 2020 року, у виняткових випадках шляхом 
ущільнення графіка освітнього процесу, а також виконання працівниками 
університету іншої роботи (організаційно-педагогічної, методичної, наукової 
тощо);

2) дотримання заборони проведення освітніх, культурних, спортивних 
та інших масових заходів і відвідування закладу освіти її здобувачами і 
працівниками;

3) обмеження направлення здобувачів освіти та працівників у поїздки 
по території України та за кордон, проведення екскурсійних поїздок;

4) запровадження гнучкого (дистанційного) режиму роботи 
працівників університету відповідно до Методичних рекомендацій щодо 
встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом 
Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року 
№ 359, врахування можливості надання відпустки працівникам, які мають 
малолітніх дітей та за потребою, при плануванні організації роботи 
підрозділів.

2. Першому проректору (Євченко В.М.), 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 здобувачами освіти лабораторно-практичних занять після 
завершення карантину.

3. Проректору із забезпечення науково-педагогічної діяльності та 
адміністративно-господарської роботи (Греков С.С.):

1) забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження 
масового розповсюдження захворювання на коронавірус COVID-19;

2) організувати інформування здобувачів освіти та працівників 
університету щодо заходів запобігання поширення хвороби та розміщення 
відповідної інформації;

3) організувати проведення комплексу робіт щодо підтримання 
функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також 
необхідного температурного режиму.

4. Декану факультету інженерної та мовної підготовки (Сагіров Ю.Г.) 
організувати та провести відповідні заходи зі студентами-іноземцями, які 
навчаються в університеті, припинити запрошення іноземних громадян на 
навчання або проходження стажування та прийом іноземних делегацій.

5. Призупинити проведення особистого прийому громадян посадовими 
особами.

6. Призначити відповідальними за опрацювання кореспонденції, що 
надходить на офіційні електронні адреси інспектора загального відділу 
Новікову О.О. та оператора комп’ютерного набору Охрименко М.С.



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

8. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ректора від 12 березня 
2020 № 65-05 «Про заходи запобігання у ДВНЗ «ПДТУ» розповсюдження 
захворювання на коронавірус у зв’язку з оголошенням карантину».

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о.ректора В.М.Євченко


