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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

НАКАЗ 

 

11 березня 2020 року   м. Полтава     № 53-Н 

 

Про тимчасове призупинення та 

переведення на дистанційні 

технології освітнього процесу на 

період карантину 

 

Відповідно до Рішення Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 

року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19» та на виконання листа МОН України від 11 березня 2020 року 

№ 1/9-154  

НАКАЗУЮ: 

1. Тимчасово призупинити та перевести на дистанційні технології 

освітній процес на період карантину з 12 березня по 03 квітня 2020 року. 
Перший проректор Педченко Н.С.  

Начальник відділу управління освітньою 

діяльністю Молчанова Н.Ю. 

2. На період карантину відмінити проведення навчальних, культурних, 

спортивних та інших масових заходів. 
Ректорат 

3. Керівникам структурних підрозділів скасувати проведення 

запланованих нарад, перевірок до нормалізації епідемічної ситуації. 
Керівники структурних підрозділів 

4. Підготувати та оприлюднити оголошення про тимчасове 

призупинення освітнього процесу на період карантину в університеті з 

12 березня по 03 квітня 2020 року. 
Начальник відділу управління освітньою 

діяльністю Молчанова Н.Ю. 

Директор департаменту маркетингу 

Івасенко О.А. 

Начальник науково-методичного відділу 

ліцензування та акредитації  Герман Н.В. 

Директор центру інформаційного 

забезпечення освітнього процесу 

Діденко Л.М. 

11 березня 2020 року 

5. Організувати інформування здобувачів освіти та співробітників щодо 

того, як запобігти поширенню хвороби, проявів хвороби та дій у випадку 

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov
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захворювання та розміщення офіційної інформації на сайті університету та на 

офіційних сторінках у соціальних мережах (з по висланням на 

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov , Листи Департаменту освіти і науки 

Полтавської обласної державної адміністрації від 11 березня 2020 року № 

03.02-12-463 «Щодо проведення заходів з посилення режиму поточної 

дезінфекції у закладах освіти», від 11 березня 2020 року № 03.02-12-465 «Про 

рекомендації щодо дій та правил задля недопущення розповсюдження вірусу у 

закладах освіти у період складної епідемічної ситуації». 
Директор департаменту маркетингу 

Івасенко О.А. 

Начальник науково-методичного відділу 

ліцензування та акредитації  Герман Н.В. 

До 12 березня 2020 року 

6. Деканам факультетів/директору інституту оголосити студентам І-VІ 

курсів денної форми навчання про тимчасове призупинення навчальних занять 

на період оголошеного в Україні карантину на період з 12 березня по 03 квітня 

2020 року та забезпечити надання викладачами консультаційних послуг в 

дистанційному режимі та виконання дистанційних курсів. 
Директор інституту економіки, 

управління та інформаційних технологій 

Вергал К.Ю. 

Декани:  

факультету товарознавства, торгівлі та 

маркетингу Ткаченко А.С. 

факультету харчових технологій, 

готельно-ресторанного та туристичного 

бізнесу Скрипник В.О. 

Завідувачі кафедр 

Науково-педагогічні працівники 

11 березня 2020 року 

7. Інституту міжнародної освіти на період з 12 березня по 03 квітня 2020 

року: 

- забезпечити організацію освітнього процесу на період з 12 березня 

по 03 квітня 2020 року для іноземних студентів та слухачів довузівської 

підготовки в дистанційному режимі.  
Завідувачі кафедр 

- подати до інституту міжнародної освіти інформацію про 

відповідальних осіб з координації організації освітнього процесу іноземних 

студентів на період карантину в дистанційному режимі. 
Завідувачі кафедр 

До 12 березня 2020 року 

- затвердити Порядок організації освітнього процесу іноземних 

студентів на період карантину та Порядок перебування та поводження у 

гуртожитку іноземних студентів на період карантину (Додаток 1, 2). 
Проректор з міжнародних зв’язків, в.о. 

директора інституту міжнародної освіти 

Гаркуша С.В. 

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov
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Заступники директора інституту 

міжнародної освіти Зінченко О.М., 

Гусинська Н.І. 

- забезпечити дотримання Порядку організації освітнього процесу 

іноземних студентів на період карантину та Порядку перебування та 

поводження у гуртожитку іноземних студентів на період карантину у 

гуртожитках. 
Завідувачі кафедр 

Науково-педагогічні працівники 

Коменданти гуртожитків № 3 та № 4 

Майстренко Л.В., Русєва С.Д. 

- забезпечити розміщення інформації щодо організації освітнього 

процесу іноземних студентів на період карантину на сайті університету, 

офіційних сторінках у соціальних мережах (українською, російською та 

англійською мовами). 
Директор Департаменту маркетингу 

Івасенко О. А. 

Заступники директора Інституту 

міжнародної освіти Зінченко О.М., 

Гусинська Н.І. 

До 12 березня 2020 року 
8. Відділу управління освітньою діяльністю внести зміни до 

скорегованого графіку освітнього процесу на 2019-2020 навчальний рік (без 

продовження строків завершення ІІ семестру) та розкладу навчальних занять на 

ІІ семестр 2019-2020 навчального року для студентів І-VІ курсів денної форми 

навчання з метою забезпечення виконання навчального плану та запланованих 

обсягів навчальної роботи (педагогічного навантаження). 
Начальник відділу управління освітньою 

діяльністю Молчанова Н.Ю. 

Завідувач відділу диспетчерської служби 

Данильченко Ю.В. 

Завідувачі кафедр 

Науково-педагогічні працівники 

9. Навчальні заняття зі студентами заочної форми навчання 

(Полтавський базовий заочний факультет), у яких розпочалася лабораторно-

екзаменаційна сесія з 10 березня 2020 року, закінчити за скорегованим 

розкладом до 15 березня 2020 року. Забезпечити відпрацювання навчальних 

занять, які вилучені із скорегованого розкладу лабораторно-екзаменаційної 

сесії, відповідно до робочого навчального плану в дистанційному режимі. 
Директор інституту заочно-

дистанційного навчання Іванов Ю.В. 

Начальник відділу управління освітньою 

діяльністю Молчанова Н.Ю.  

Завідувач відділу диспетчерської служби 

Данильченко Ю.В. 

10. Скорегувати терміни лабораторно-екзаменаційних сесій для студентів 

V курсу ступеня магістра заочної форми навчання (Полтавський базовий 

заочний факультет) та перенести їх початок на 6 квітня 2020 року. 
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Директор інституту заочно-

дистанційного навчання Іванов Ю.В. 

Начальник відділу управління освітньою 

діяльністю Молчанова Н.Ю. 

Завідувач відділу диспетчерської служби 

Данильченко Ю.В. 

11. Виїзні заняття зі студентами іногородніх локальних центрів інституту 

заочно-дистанційного навчання призупинити на період з 12 березня по 03 

квітня 2020 року та проводити їх лише в дистанційному режимі. Терміни 

відряджень викладачів для проведення виїзних занять зі студентами-

заочниками скорегувати відповідно до нових графіків та розкладів навчальних 

занять, підготовлених інститутом заочно-дистанційного навчання. 
Директор інституту заочно-

дистанційного навчання Іванов Ю.В. 

12. Заборонити направлення за кордон здобувачів освіти та співробітників 

закладів освіти до країн з високим ступенем ризику зараження (посилання 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html ). 
Директор міжнародного науково-

освітнього центру Перегуда Ю.В. 

Проректор з міжнародних зв’язків, в.о. 

директора інституту міжнародної освіти 

Гаркуша С.В. 

З 12 березня по 03 квітня 2020 року 

13. Призупинити на період з 12 березня по 03 квітня 2020 року навчальні 

заняття зі слухачами курсів підготовки до зовнішнього незалежного 

оцінювання. 
Завідувач відділу профорієнтаційної 

роботи департаменту маркетингу 

Шара С.О. 
14. Призупинити на період з 12 березня по 03 квітня 2020 року дію 

розпорядження по університету від 03 лютого 2020 року  № 13-У «Про 

організацію пункту реєстрації на основні сесії зовнішнього незалежного 

оцінювання знань 2020 року та пункту проведення пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання на базі університету» в частині організації сесій 

пробного зовнішнього незалежного оцінювання. 
Завідувач відділу профорієнтаційної 

роботи департаменту маркетингу 

Шара С.О. 

15. Призупинити на період з 12 березня по 03 квітня 2020 року навчальні 

заняття зі слухачами Університету третього віку. 
Директор Університету третього віку  

Чайка І.П. 

Куратори груп 

16. Науково-педагогічним працівникам кафедр в період з 12 березня по 

03 квітня 2020 року працювати за затвердженими індивідуальними планами 

роботи викладача на 2019-2020 навчальний рік (друга половина дня). Науково-

педагогічним працівникам кафедр, які не виконали плани підготовки та 

видання наукової, навчально-методичної, наукової літератури за 2018-2019 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
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навчальний рік та за 2019-2020 навчальний рік, забезпечити підготовку 

методичних розробок та запланованих дистанційних курсів (українською та 

англійською мовами), подати підготовлені розробки завідувачам кафедр до 6 

квітня 2020 року. Завідувачам кафедр проаналізувати виконання запланованих 

робіт за період з 12 березня по 03 квітня 2020 року та подати інформацію до 

відділу управління освітньої діяльності. 
Начальник відділу управління освітньою 

діяльністю Молчанова Н.Ю.  

Завідувачі кафедр 

Науково-педагогічні працівники 

17. Надати можливість науково-педагогічним працівникам, які мають дні 

невикористаної щорічної відпустки за попередні періоди, використати ці дні в 

період карантину за погодженням з відділом управління освітньою діяльністю. 
Начальник відділу кадрів Гармаш Н.М. 

Завідувачі кафедр 

Начальник відділу управління освітньою 

діяльністю Молчанова Н.Ю. 

До 12 березня 2020 року 
18. Керівникам структурних підрозділів, завідувачам кафедр розробити 

план щодо часткового переведення працівників на роботу в дистанційному 

режимі на період з 12 березня по 03 квітня 2020 року. Подати графіки роботи 

співробітників структурних підрозділів на період карантину до відділу кадрів 

(за умови його зміни). 
Керівники структурних підрозділів 

Завідувачі кафедр 

До 12 березня 2020 року 
19. Проживання студентів в гуртожитках на період з 12 березня по 03 

квітня 2020 року переведено на карантинний режим (Додаток 3). Комендантам 

гуртожитків №№ 1, 2, 3, 4 запропонувати студентам тимчасове виселення з 

гуртожитків з 12 березня по 03 квітня 2020 року. Студентам, які з поважних 

причин не покинули гуртожитки, дозволити проживання за їх письмовою 

заявою, завізованою деканами факультетів/директором інституту, 

комендантами гуртожитків. Заборонити відвідування гуртожитків особами, які 

не проживають в гуртожитках. 
Директор інституту економіки, 

управління та інформаційних технологій 

Вергал К.Ю. 

Декани:  

факультету товарознавства, торгівлі та 

маркетингу Ткаченко А.С. 

факультету харчових технологій, 

готельно-ресторанного та туристичного 

бізнесу Скрипник В.О. 

Коменданти гуртожитків 

20. Бухгалтерії університету здійснювати нарахування за проживання 

студентів в гуртожитках в період з 12 березня по 03 квітня 2020 року відповідно 

до розрахунків фінансово-економічного управління за фактично надану 

послугу. 
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Головний бухгалтер, в.о. начальника 

фінансово-економічного управління 

Зінчик С.М. 
21. Призупинити організацію заходів на умовах оренди на період з 

12 березня по 03 квітня 2020 року. 
Завідувач відділу диспетчерської служби 

Данильченко Ю.В. 

Керівник центру мистецтв і дозвілля 

Тютюнник Н.В. 

Головний бухгалтер, в.о. начальника 

фінансово-економічного управління 

Зінчик С.М. 
22. Забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження 

масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій за посиланням 

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov , листи Департаменту освіти і науки 

Полтавської обласної державної адміністрації від 11 березня 2020 року № 

03.02-12-463 «Щодо проведення заходів з посилення режиму поточної 

дезінфекції у закладах освіти», від 11 березня 2020 року № 03.02-12-465 «Про 

рекомендації щодо дій та правил задля недопущення розповсюдження вірусу у 

закладах освіти у період складної епідемічної ситуації». 
Проректор з науково-педагогічної роботи 

Манжура О.В. 

Проректор з адміністративно-

господарської роботи Соколенко Н.М. 

Комендант навчального корпусу 

Павлюк М.М. 

Голова профспілкового комітету 

Діденко Л.М. 

З 12 березня 2020 року 

23. Виділити у гуртожитках університету, медичному пункті місця для 

ізоляції здобувачів освіти з ознаками гострих респіраторних захворювань. 
Проректор з адміністративно-

господарської роботи Соколенко Н.М. 

Коменданти гуртожитків 

З 12 березня по 3 квітня 2020 року 
24. Щоденно на 09.00 надавати проректору з науково-педагогічної роботи 

Манжурі О.В. інформацію про студентів, що проживають в гуртожитках, 

наявність хворих студентів. Забезпечити виконання дезінфекційних 

профілактичних заходів з недопущення поширення випадків COVID-19. 
Проректор з науково-педагогічної роботи 

Манжура О.В. 

Проректор з міжнародних зв’язків, в.о. 

директора інституту міжнародної освіти 

Гаркуша С.В. 

Медсестра вищої категорії Перерва Л.І. 

Коменданти гуртожитків 

З 12 березня по 3 квітня 2020 року 

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov
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25. Відокремленим структурним підрозділам забезпечити підготовку 

власних наказів щодо виконання Рішення Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19» та листа МОН України від 11 березня 2020 року 

№ 1/9-154. 
Директор Миколаївського коледжу бізнесу 

і права Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» Дмитриченко О.А. 

Директор Філії «Білгород-Дністровський 

економіко-правовий коледж» Вищого 

навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» Бойко Г.С. 

Директор Філії «Черкаський 

кооперативний економіко-правовий 

коледж» Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» Гасюк Л.М. 

Начальник науково-методичного відділу 

ліцензування та акредитації Герман Н.В. 

До 12 березня 2020 року 
26. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи Манжуру О.В., проректора з міжнародних зв’язків 

Гаркушу С.В. 

 

 

В.о. ректора        О.В. Манжура 

 

Розпорядження готували: 

Начальник науково-методичного відділу 

ліцензування та акредитації      Н.В. Герман 

 

Начальник відділу управління освітньої діяльності  Н.Ю. Молчанова 

 

Проректор з міжнародних зв’язків,  

в.о. директора інституту міжнародної освіти   С.В. Гаркуша 


