УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Н А К А З
_____12.11.2020_____

м. Чернігів

№ ____86____

Про організацію діяльності НУ
«Чернігівська
політехніка»
з 16.11.2020
У зв’язку зі скасуванням з 16.11.2020 адаптивного карантину та рівнів
епідемічної небезпеки поширення COVID-19 та встановленням заборони на
відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю більш 20 осіб,
відповідно до постанови КМУ від 11.11.2020 № 1100 «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641» та згідно з
Положенням про організацію освітнього процесу в Національному університеті
«Чернігівська
політехніка»,
затвердженим
Вченою
радою
31.08.2020
(протокол № 6)
НАКАЗУЮ:
1. Відмінити з 16.11.2020 заборону на відвідування НУ «Чернігівська
політехніка» (далі – Університет) здобувачами освіти та скасувати дію наказів
в.о. ректора від 13.10.2020 № 66 «Про тимчасове переведення навчального процесу
на дистанційну форму» і від 16.10.2020 № 71 «Про запровадження
протиепідемічних заходів в НУ «Чернігівська політехніка».
2. З 16.11.2020 до 31.12.2020 перевести навчальний процес на змішану
форму навчання: навчальні заняття та контрольні заходи проводити аудиторно або
дистанційно в залежності від кількості осіб у потоці, групі або підгрупі.
3. Науково-педагогічним (педагогічним) працівникам проводити навчальні
заняття (контрольні заходи) відповідно до затвердженого розкладу:
- в режимі онлайн відео-конференцій за допомогою платформ Microsoft
Teams, Zoom тощо – при чисельності здобувачів освіти більш 20 осіб;
- аудиторно – при чисельності здобувачів освіти менше 20 осіб.
Допускається внесення змін до розкладу проведення навчальних занять,
контрольних заходів (з обов’язковим погодженням зі здобувачами освіти) з метою
забезпечення оптимальних умов їх проведення з урахуванням часу перерв між
заняттями, трансферу до Університету тощо.
4. Директорам ННІ (директорам коледжів, деканам факультетів) взяти
питання організації та проведення навчального процесу у змішаній формі під
особистий контроль: до 13.11.2020 підготувати відповідні розпорядження по ННІ
(факультету, коледжу) щодо форми навчання академічних груп з 16.11.2020
(аудиторно та/або дистанційно) та довести інформацію до відома здобувачів
освіти та викладачів.

5. Заборонити проведення в Університеті з 16.11.2020 до 31.12.2020 масових
(культурних, спортивних та соціальних) заходів за участю більш 20 осіб.
6. Звільнити здобувачів освіти від оплати за проживання у гуртожитку за
період запровадження змішаного навчання в Університеті у разі їх тимчасового
виїзду з гуртожитку за відповідною заявою (додається).
7. Оперативному штабу з питань запобігання поширенню гострої
респіраторної
хвороби,
спричиненої
коронавірусом,
затвердженого
розпорядженням ректора від 06.03.2020 № 16, забезпечити контроль за виконання
Тимчасових рекомендацій щодо організації освітнього процесу, спортивних
заходів, організації харчування та роботи гуртожитків затверджених наказом
в.о. ректора від 12.08.2020 № 13.
8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В. о. ректора

Проект наказу вносить
Начальник юридичного відділу
О.Г. Вершняк

О. О. Новомлинець

ПОГОДЖЕНО
Проректор з НПР
В. В. Кальченко
Проректор з АГР та ЕП
В.Д. Карабанов
Голова Студентської ради
О.О. Ліхута

Додаток до наказу від 12.11.2020 № 86
Форма заяви здобувачів освіти, які на період змішаного навчання в
Університеті виїжджають з гуртожитку та звільнюються від оплати за
проживання
В.о. ректора НУ «Чернігівська політехніка»
Новомлинцю О.О.
Студента (аспіранта) ________ курсу
спеціальності (ОП)_________________
_________________________________
групи ___________________________
_________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)

_________________________________
(номер гуртожитку)

ЗАЯВА
У зв’язку з моїм тимчасовим виїздом з гуртожитку на «__» календарних днів
з «__» листопада 2020 року до «___» грудня 2020 року, прошу повернути мені
кошти, які були внесені мною як аванс за проживання у гуртожитку за цей період.

_________

________________

(дата)

(підпис)

_______________________________________________________________________
В.о. ректора НУ «Чернігівська політехніка»
Новомлинцю О.О.
Студента (аспіранта) ________ курсу
спеціальності (ОП)_________________
_________________________________
групи ___________________________
_________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)

_________________________________
(номер гуртожитку)

ЗАЯВА
У зв’язку з моїм тимчасовим виїздом з гуртожитку на «__» календарних днів
з «__» листопада 2020 року до «___» грудня 2020 року, прошу кошти, які були
внесені мною як аванс за проживання у гуртожитку за цей період, зарахувати як
оплату за гуртожиток за наступний період проживання.
_________
(дата)

________________
(підпис)

