
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ 

 

НАКАЗ 

 
“11” березня 2020 р.                                                                                                      № 38 

 
 

 

Про заходи запобігання розповсюдження  

захворювання на коронавірус COVID-19 

 

 

На виконання рішення Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. у 

зв’язку з введенням карантину в Україні та з метою запобігання поширення 

коронавірусної інфекції, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Оголосити у Житомирському національному агроекологічному 

університеті карантин з 12 березня до 03 квітня 2020 р. 

2. Керівнику навчально-наукового центру, деканам факультетів, 

завідувачам кафедр, завідувачу аспірантури та докторантури у період з 12 

березня до 03 квітня 2020 р.: 

- призупинити освітній процес та забезпечити дистанційне проведення 

навчання здобувачів вищої освіти з використанням електронних кабінетів у 

системі Moodle, інших інформаційно-комунікаційних технологій; 

- скорегувати графік проведення екзаменаційних сесій для здобувачів 

вищої освіти заочної форми навчання, що заплановані на даний період; 

- організувати інформування здобувачів вищої освіти та співробітників 

університету щодо заходів запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та 

дій у випадку захворювання; 

- внести пропозиції щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних 

планів після нормалізації епідеміологічної ситуації; 

- врахувати положення цього наказу при плануванні та організації роботи. 

3. Заборонити проведення масових освітніх, наукових, розважальних та 

спортивних заходів (випусків, конференцій, екскурсій, змагань, зборів тощо) на 

території Житомирського національного агроекологічного університету у 

період з 12 березня до 03 квітня 2020 р. 

4. Відділу міжнародного співробітництва забезпечити дотримання 

заборони щодо направлення здобувачів вищої освіти та працівників 

університету до країн з високим ступенем ризику зараження. 



5. Завідувачам кафедр з 12 березня до 03 квітня 2020 р. розробити заходи 

щодо часткового переведення працівників на роботу в дистанційному режимі та 

на виконання інших видів робіт (методична, наукова, організаційна). 

6. Керівникам всіх структурних підрозділів забезпечити виконання 

профілактичних заходів щодо попередження масового розповсюдження гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних 

інфекцій. 

7. Проректору з питань економічного розвитку та безпеки 

ДЕМЯНЕНКУ Ю. В. з 12 березня до 03 квітня 2020 р.: 

- суворо заборонити вхід сторонніх осіб до навчальних корпусів та  

гуртожитків університету; 

- забезпечити безперервне енерго- та водопостачання до всіх об'єктів 

університету, проведення аварійно-відновлюваних робіт та виконання вимог 

правил протипожежної безпеки на території, в корпусах та гуртожитках 

університету. 

8. Здобувачам вищої освіти невідкладно інформувати кураторів 

академічних груп та деканів факультетів у випадку захворювання. 

9. Відповідальність за виконанням наказу покласти на керівників 

структурних підрозділів та деканів факультетів. 

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Ректор університету  (підпис існує)   О. В. Скидан 

 

 

 


