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Про продовження дп адаптивного 
карантину з метою запоб1гання 
поширення гостроТ ресшраторноУ 
хвороби COVID-19

Вщповщно до ст. 29 Закону Украши «Про захист населения вщ шфекцшних хвороб» 
та на виконання Постанови Кабшету MiHicTpiB Украши вщ 20.05.2020 № 392 «Про 
встановлення карантину з метою запоб1гання поширенню на територп Украши гостро‘1 

рестраторно! хвороби COVID-19, спричинено! коронав1русом SARS-CoV-2, та еташв 
послабления протиепщем1чних заход1в» i Протоколу № 18 вщ 21.05.2020 позачергового 
засщання регюнально! KOMicii з питань техногенно-еколопчноУ безпеки та надзвичайних 
ситуацш Запор1зько1 облает^ р1шення Кабшету MmicTpiB Украши вщ 17.06.2020 про 
продовження дп адаптивного карантину, постановою Кабшету MimcTpiB Украши вщ 9 
грудня 2020 р. № 1236, постановою Кабшету MimcTpiB Украши вщ 17 лютого 2021 р. № 104, 
Постанови Кабшету MmicrpiB вщ 22 березня 2021 р. № 230 «Про внесения змш до постанови 
Кабшету MimcTpiB Украши вщ 9 грудня 2020 р. № 1236»

НАКАЗУЮ:

1. 3 метою запоб1гання поширення гостро! ресшраторноУ хвороби COVID-19^ 
спричиненоУ коронав1русом SARS-CoV-2, i3 урахуванням епщем1чно! ситуащг у 
Запоргзькому национальному ушверситеп та його вщокремлених структурних пщроздшах 
здшснити з 29.03.2021 до 10.04.2021 перехщ на дистанщйну форму навчання.

2. Деканам, директору 1нженерного навчально-наукового шституту, директорам 
коледж!в забезпечити здшснення освкнього процесу вщповщно до затвердженого графку i 
розкладу занять i3 застосуванням визначених викладачами i доведених до вщома студенив 
платформ дистанщйного навчання. Дотримання затвердженого розкладу навчальних занять е 
обов’язковим, будь-яю зм1ни до нього мають бути погоджеш з навчальним в1ддшом.

Оргашзащю практично! пщготовки здобувач1в ступешв вищо! здшснювати згщно 
затвердженого графшу осв!тнього процесу на 2020/2021 н.р та керуючись пунктом 
2.13.Положения про оргашзащю ocBiraboro процесу з використанням технологш 
дистанщйного навчання в ЗНУ.

3. Проректору з науково-педагоичноУ та навчальноТ робота, директору 1иженерного 
навчально-наукового шституту ЗНУ, деканам факультета, директорам коледж1в, кер1вникам
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вщокремлених структурних пщроздшв, директору пресслужби ЗНУ забезпечити 
шформування студенев ycix форм навчання про перехщ на дистанцшну форму навчання.

4. Деканам факультете, директорам коледж!в, кер1вникам структурних пщроздшв 
на перюд карантину забезпечити дотримання пращвниками режиму робота та надежного 
виконання обов’язив вщповщно до посадових шструкцш. *

5. Забезпечити неухильне виконання наказ1в ректора № 341 вщ 20.08.2020 «Про 
пщготовку до орган1зованого початку 2020/2021 навчального року», № 343 вщ 20.08.2020 
«Про оргашзащю роботи адмшютративно-господарсько‘1 частини в умовах карантину у 
зв'язку 3 поширенням коронавгрусно! хвороби (COVID-19)», № 344 вщ 20.08.2020 «Про 
оргашзащю протиепщем1чних заход!в в комбшат1 громадського харчування ЗНУ в перюд 
карантину в зв'язку з поширенням коронав1русно1 хвороби (COVID-19, № 434 вщ 13.10.2020 
«Про продовження дп адаптивного карантину в ушверситет1 та перехщ на дистанцшне 
навчання», № 25 вщ 29.01.2021 «Про продовження обмежувальних протйепщем1чних заход1в 
та оргашзащю осштнього процесу у ЗНУ у другому семестр! 2020-2021 'навчального року», 
що не суперечать положениям цього наказу.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. -- "
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