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Про порядок роботи академй’ в умовах
ослабления протиепщем1чних заход1в
з 1.06.2020
Вщповщно до постанови Кабшету MimcTpiB Украши вщ 20.05.2020 № 392
"Про встановлення карантину з метою заиобпання поширенню на територи
Укра'ши гостро'1 pecniparopHoi хвороби COVID-19, спричинено'1 коронав1русом
SARS-CoV-2,
та
еташв
послабления
протиетделпчних
заход1в",
Днтропетровською репональною K OM icieio з питань техногенно-еколопчно1
безпеки i надзвичайних ситуацш на позачерговому засщанш 28.05.2020
(протокол № 32) було ухвалено ршзення про запровадження послабления
протиешдеьнчних заход1в та надання з 1 червня 2020 року дозволу на вщвщування
занять у трупах не бшыпе шж 10 oci6 у закладах освгги, проведения лабораторних
роб1т, атестаци здобувач1в вищоУ освгги та вщиовщних пщготовчих заход1в,
отримаиня документ!в про вишу освпу, у публ1чному захисп наукових досягнень
у форм! дисертацш та вщповщних пщготовчих заходах.
Враховуючи вищезазначене,
НАКАЗУЮ:
1.3 01 червня 2020 року вщновити навчальний процес з урахуванням
дозвол1в та рекомендацш наданих Дншропетровською регюнальною комЫею з
питань техногенно-еколопчиоУ безпеки i надзвичайних ситуацш.
Робочий час пращвниюв академи вщбуваеться згщно Правил
внутрш нього трудового розпорядку.
2. Пщроздшам академи з 01.06.2020 в режим1 "вщвщування" иочати:
- проведения пщготовчих заход1в i атестащУ студент!в у вигщщ державних
ю тгпв та захисту випускних квапйфжацшних роб1т. При ищготовщ i проведенш
атестацй' студенев враховувати розпорядження першого проректора вщ 8.04.2020
№ 13 "Про дипломування студенив 4 курсу на перюд карантинних заход1в" та
наказ ректора вщ 26.05.2020 № 34аг "Про порядок атестацй студенпв в умовах
карантинних заход1в";
- пщготовч1 заходи та проведения практично! пщготовки на виробнищш,
лабораторних робгг, яю неможливо здшснити за допомогою технологш
дистанцшного навчання.
Одночасно виключити проведения
в режим1
"вщвщування" лекцш та практичних занять. При плануванш i проведенш

виробничо1 практики студенив враховувати розпорядження першого проректора
вщ 01.06.2020 № 15 "Про проведения виробничо1 та переддипломно1 практики
студенив в умовах ди карантинних заход1в";
- публ1чний захист наукових досягнень у форм1 дисертацш та вщповщних
пщготовчих заход1в.
3. Пщ час роботи академи у режим1 «вщвщування» дотримуватися
протиепщем1чних заход1в та забезпечення наступних заход1в:
3.1. Проректору з адмшютративно-господарчоТ роботи РебршуВ.В.
забезпечити:
- заборону на доступ до академи стороншх oci6;
- використання дезшфжуючих та антисептичних засоб1в, регулярного
прибирания (дв1ч1 на день), включаючи чищення i дезшфекщю.
3.2. Начальнику штабу цившьно1 оборони Карпенко О.М. оргашзувати:
- шформування ycix учасниюв освпнього процесу щодо заход1в заиобиання
поширення хвороби COVID-19, спричинено'1 коронав1русом SARS-CoV-2, прояв1в
хвороби, дш у випадку захворювання та необхщносй дотримання режиму
сощально'1 дистанцЙ;
- проведения позапланового шструктажу щодо дотримання саштарних та
протиепщем1чних заход1в.
3.3. Деканам факультета, завщувачам кафедр забезпечити:
- максимальне використання дистанцшних технологш навчання в ycix
прийнятих випадках та комбшувати ix з очним навчанням враховуючи
необхщнють мш1м1зацЙ контактування м1ж собою учасниюв освггнього процесу;
- одночасне перебування у аудиторй (кабшет1, юмнап, тощо) не бшьше
10oci6 пщ час проведения лабораторних po6iT, консультацш, контрольних
заход1в, атестацй';
- регулярне провггрювання примщень (не менше 15 хвилин перед та т е л я
кожного заняття), дотримання правил ппени, миття рук, по можливосп щоденного температурного скриншгу пращвниюв та студенив;
- використання
вс1ма
учасниками
освггнього
процесу
засоб1в
шдивщуального захисту (маски, ресшратори);
- сощальне дистанциовання шляхом складання графпав перебування
студенив у навчальних иримщеннях академЙ (для зменшення перетину студенив
в примщеннях академи, зменшення пересування студенив м1ж кабшетами) i3
збшыпенням дистанцЙ м1ж студентами (збшыпити вщстань м!ж столами та
посадковими мюцями, забезпечивши розсадку по 1 студенту за столом).
4. Кер1внику навчально-наукового центру Ясеву О.Г. розм1стити даний наказ
на сайп академЙ в мереж1 1нтернет, а також на внутр1шньому сайп академЙ в
роздш "Основн1 нормативы документа \ Документа академЙ \ Накази \ 2020 piK".
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора
1ващенка В.П.

В.о. ректора

