
 

 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

НАКАЗ 

 

29 вересня 2020 року   м. Полтава     № 155-Н 

 

Про переведення на дистанційні 

технології освітнього процесу на 

період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної  

хвороби (СОVID-19) 

 

З метою  запобігання поширення коронавірусної хвороби в університеті 

та на виконання постанови МОЗ № 50 від 22 серпня 2020 року «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину 

у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)» 

НАКАЗУЮ: 

1. Перевести на дистанційні технології освітній процес за денною 

формою навчання (позааудиторне навчання) на період карантину з 05 жовтня 

по 13 жовтня 2020 року згідно розкладу навчальних занять. 
Перший проректор Педченко Н.С.  

Директор навчально-наукового центру 

забезпечення якості вищої освіти 

Вергал К.Ю. 

Завідувач відділу диспетчерської служби 

Данильченко Ю.В. 

2. Продовжити здійснювати освітній процес за заочною формою  

навчання за дистанційними технологіями. 
Перший проректор Педченко Н.С.  

Директор навчально-наукового інституту 

заочно-дистанційного навчання 

Іванов Ю.В. 

3. Підготувати та оприлюднити оголошення про переведення на 

дистанційні технології освітнього процесу за денною формою навчання на 

період карантину з 05 жовтня по 13 жовтня 2020 року. 
Директор департаменту маркетингу 

Івасенко О.А. 

Директор центру інформаційного 

забезпечення освітнього процесу 

Діденко Л.М. 

До 02 жовтня 2020 року 
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4. Директорам інститутів оголосити студентам  денної форми навчання 

про переведення на дистанційні технології освітнього процесу за денною 

формою навчання на період карантину з 05 жовтня по 13 жовтня 2020 року. 
Директори інститутів 

Завідувачі кафедр 

Науково-педагогічні працівники 

До 02 жовтня 2020 року 

5. При проведенні інших масових заходів (навчальних, культурних, 

спортивних тощо) дотримуватись виконання наказу від 31 серпня 2020 року 

№ 109-Н «Про протиепідеміологічні заходи на період карантину у зв’язку з 

поширенням корона вірусної хвороби (СОVID-19)». 

6. Відновити освітній процес за денною формою навчання (аудиторне 

навчання) з 15 жовтня 2020 року (14 жовтня 2020 року – вихідний день).   

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Ректор         О. НЕСТУЛЯ 

 

Наказ готувала: 

Директор навчально-наукового центру  

забезпечення якості вищої освіти      К. ВЕРГАЛ 

 

 

Погоджено: 

Перший проректор       Н. ПЕДЧЕНКО 

 


