
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

Х А Р К І В С Ь К И Й  Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  У Н І В Е Р С И Т Е Т  

імені В. Н. КАРАЗІНА  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

«13» жовтня 2020 р.  

  

 м. Харків 

 

 № 0102-09/070 

  

 

Про заходи щодо запобігання  

поширенню гострої респіраторної 

хвороби, спричиненої  

коронавірусом COVID-19 

 

 

Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 09.10.2020 р. та листа 

Міністерства освіти і науки України від 12.10.2020 р. № 1/9-576 «Щодо 

тимчасового переходу на дистанційне навчання» 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 
1. Деканів факультетів, директорів навчально-наукових інститутів перевести 

навчання з аудиторних форм на дистанційні з 15 жовтня 2020 р. до 15 

листопада 2020 р. Під час завершення підготовки кваліфікаційних робіт 

здобувачами освіти, неухильно керуватися вимогами чинного законодавства з 

дотриманням заходів санітарно-епідеміологічної безпеки  

 

2. Деканів факультетів, директорів навчально-наукових інститутів, 

керівників структурних підрозділів проводити засідання кафедр, вчених, 

науково-технічних та науково-методичних рад, інших колегіальних органів за 

можливості у дистанційному режимі. 

 

3. Проректора з науково-педагогічної роботи (А.В. Пантелеймонов) 

забезпечити постійний моніторинг дотримання якості освітнього процесу. 

 

4. Проректора з наукової роботи (В.О. Катрич) забезпечити контроль за 

проведенням засідань спеціалізованих вчених рад відповідно до чинного 

законодавства з дотриманням заходів санітарно-епідеміологічної безпеки. 

 

5. Проректора з питань безпеки та охорони (В.А. Добреля) посилити 

контроль за дотриманням пропускного режиму у корпусах та на території 

університету. 
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6. Проректора з адміністративно-господарчої роботи (В.С. Пахаренко) 

здійснювати щоденну санітарну обробку приміщень та території університету. 

 

7. Деканів факультетів, директорів навчально-наукових інститутів 

рекомендувати здобувачам освіти їх тимчасовий виїзд із гуртожитків. 

 

8. Проректора з економічних та соціальних питань (А.М. Удод) звільнити 

осіб, що тимчасово виїхали з гуртожитків, від оплати за проживання на час 

виїзду. Оплату, яка була внесена як аванс, повернути або зарахувати як оплату 

за наступні періоди проживання. 

 

9. Директора студентського містечка (М.В. Рева) посилити пропускний 

режим у гуртожитках Університету, проведення санітарно-гігієнічних заходів 

та моніторинг стану здоров’я мешканців. Поселення громадян до гуртожитків 

університету здійснювати виключно за наявності негативного ПЛР-тесту на 

COVID-19, результати якого отримані протягом останніх 48 годин. 

 

10. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Ректор        (оригінал підписаний)    Віль БАКІРОВ 

 

 

Проєкт вносить: 

 

проректор з науково-педагогічної 

роботи 

Антон Пантелеймонов 

ПОГОДЖЕНО: 

 

начальник Служби управління 

персоналом  

Сергій Куліш 

 

 голова Первинної профспілкової 

організації  

Анатолій Голтвянський  

 

 голова Первинної профспілкової 

організації студентів, аспірантів і 

докторантів 

Дар’я Бортникова 

 

 Голова студентської ради 

Даніела Даас 

  

  


