
 

 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 
 

НАКАЗ 

 
 

07 травня 2021 року   м. Полтава     № 79-Н 
 

 

Про продовження освітнього процесу за 

дистанційними технологіями на період 

«жовтого» рівня епідемічної небезпеки, 

внесення змін до Наказу ПУЕТ №76-Н 

від 30.04.2021 р. 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 9 грудня 2020 р. 

№ 1236 (зі змінами від 5 січня 2021 р. № 9), у зв’язку з виконанням рішення 

регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій Полтавської області від 06.05.2021 р. № 11/2021, на виконання листа 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 07.05.2021 р. № 03.02-

18/593,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Продовжити здійснювати освітній процес для студентів денної та 

заочної форми навчання (позааудиторне навчання) за дистанційними 

технологіями на час карантину з 11 травня 2021 року згідно розкладу 

навчальних занять. 
Директор Навчально-наукового центру 

забезпечення якості вищої освіти 

Вергал К.Ю. 

Директор Навчально-наукового інституту 

бізнесу та сучасних технологій  

Ткаченко А.С. 

Директор Навчально-наукового інституту 

харчових технологій, готельно-

ресторанного та туристичного бізнесу 

Скрипник В.О. 

Директор Навчально-наукового інституту 

заочно-дистанційного навчання Іванов Ю.В. 

Завідувач відділу диспетчерської служби 

Данильченко Ю.В. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF
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2. Підготувати та оприлюднити оголошення про продовження освітнього 

процесу за дистанційними технологіями. 

 

 
Директор департаменту маркетингу 

Івасенко О.А. 

Директор Навчально-наукового центру 

забезпечення якості вищої освіти 

Вергал К.Ю. 

Директор центру інформаційного 

забезпечення освітнього процесу 

Діденко Л.М. 

До 07 травня 2021 року  

3. Дозволити відвідування студентами університету із дотриманням 

карантинних обмежень «жовтої» зони. 
З 11.05.2021 року 

4. Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних норм в університеті 

відповідно до рекомендацій МОЗ України.  
Проректор з адміністративно-

господарської роботи Соколенко Н.М. 

Керівники структурних підрозділів 

Завідувачі кафедр  

З 11.05.2021 року 

5. Директорам інститутів оголосити студентам про продовження 

освітнього процесу за дистанційними технологіями з 11 травня 2021 року згідно 

розкладу навчальних занять. 
Директори інститутів 

Завідувачі кафедр 

Науково-педагогічні працівники 

До 07 травня 2021 року 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 

 

 

 

Ректор          О. НЕСТУЛЯ 

 

 

Наказ готувала: 

Заступник директора Навчально-наукового 

центру забезпечення якості вищої освіти     О. ГАСІЙ 
 

Погоджено: 

Перший проректор       Н. ПЕДЧЕНКО 

 


