MIHICTEPCTBO OCBITI,T I HAYKI4 YKPAIHI4
HAUIOHA"'IF,H.VITITPAHCTIOPTHVTtrIYHIBEPCI4TET

HAKAS
IIpo

opranisaqiro

HayKoBoro npouecy

n

ceuecrpi 202012021

ocsirHro-

ociuurouy

HaBqarrbHoro

poKy

3 ueroro HeAorryqeHHJI flomrrpeHrrr n HaqionalrnoMy rpaHc[oprHoMy
yuinepcureri rocrpoi pecliparopnoi xaopo6z COVID-19, cnpuuznenoi
xoponaaipycou SARS-CoV-2, eiAuosiAuo jlo rocrauorr.r Ka6inery Minictpin
Yrpaiuu 22.07.2020 Ns 641 <flpo BcraHoBJreHHr KapaHrr.rHy ra 3arrpoBaAxeHHt
nocuneHrix nporueui4erraivuux taxo4in Ha repr4Topii ig gHaqHr.rll norlupeuHrM
rocrpoi pecriparopHoi xnopo6u COVID-19, crpr{qr.rHeHoi roponanipycorr.r
SARS-CoV-2>, rocraHoBr,r lorosHoro AepxaBHoro caHirapuoro niKapt
Yxpainu si430.07.2020 }lb 42 <flpo sa:reepAxenns TuvqacoBrix peKoMenAarlifi
u1o4o opranirauii nporr,reni,4errliquux saxoAis y 3aKJraA€x ocBirn B nepioA

Kapanrrruy

n 3n'l3ry 3

flourr{peuHrM roponanipycHoi xBopo6u>, 3
ypuxyBaHHrM narasis peKTopa Haqionanrnoro'rpauc[oprHoro yninepcnrery
(,qani - Vninepcr.rrery) sia 11.03.2020 p. Ns72 <flpo nuronannq flocraHosr.r
Ka6inery Minicryia Yrpainu r'i1 11.03.2020 p. Ns2l1 <flpo sano6irannr
rouLrpeHHro na rcpuropii Vrpaihu xopoxonipycy COVID-l9) gi gN.riHavu ira
AoroBHenrurMr,r siA 31.07.2020 p. Ne341, 17.03.2020 p. Ns78 onpo
3arrpoBagx(eHHrr Ar.rcraurliftHoi po6orn qepe3 3arpo3y roponaripycy>,

HAKA3VIO:

1.

3arnepgrzr T[M.racosufi nop.rgor oprauisaqii ocairnro-nayKoBoro
npouecy n Aucranqifinoruy pexlrrui (Aoaarox l).
2. llepruorvry rpopeKropy M.O. EinsKoBuqy, nepuoMy rpopeKropynpoper(ropy 3 HayKoBoi po6orH M.M. [rurErpieny, npopeKropy I uasvanrnoi
po6orr.r O.K. fprauryry, flpopeKropy g nasqaruHoi po6orr,r ra coqianbHoerosouiqnoro po3Br.trKy O.L Eynaxy:
2.1. sa6esne,rvrrr s I BepecHr 2020 p. opranieaqiro ra rpoBeAeHurr
ocnirnro-nayroBoro npoqecy B ociHHboMy ceuecrpi 2020/2021 HaBqa.rrrHoro
poKy Ant 3Ao6yBa-riB Br,rqoi ocBirri AeHHoi ra 3aoqHoi tfoplr naauanux2,3 ra 4
poKiB HaBqaHu-e 6arananptry, 2 rypcy rr.raricrpurypr4 ra aclipafiriB y
gLrcrauqiftnouy pexunri, 4e uepeg6avzrLr [poBeAeHHr ycix nu4in sanru y

вiдповiдностi до «Тимчасового порядку органiзацн освiтньо-наукового
процесу в дистанцiйному режимi» та наказу ректора вiд 17.03.2020 р. №78
«Про запровадження дистанцiйноI роботи через загрозу коронавiрусу», з
використанням методик та рекомендацiй, зазначених у листi Мiнiстерства
освiти i науки вiд 27.03.2020 р. №1/9-178 «Щодо завершения 2019/20
навчального року»;
2.2. здiйснити пiдготовчi заходи щодо початку занять в осiнньому
семестрi 2020/2021 навчального року з 15 вересня 2020 р. для студентiв
2020 року прийому за освiтнiми рiвнями «бакалавр» та «магiстр»;
2.3. При пiдготовцi докторiв фiлософiУ розпочати освiтньо-науковий
процес в аспiрантурi та докторантур� з 1 жовтня 2020 року в
дистанцiйному режимi з подальшим корегуванням в залежностi вiд
епiдемiчноI cиryaцii.
3. Деканам факультетiв, директорам центрiв, завiдувачам кафедр
здiйснити заходи щодо
проведения освiтньо-наукового процесу в
осiнньому семестрi 2020/2021 навчального року для здобувачiв вищоI
освiти з початком занять та формами навчання вiдповiдно до п.п. 2.1, 2.2,
2.3 цього наказу.
4. Покласти вiдповiдальнiсть за виконання умов цього наказу та
«Тимчасового порядку органiзацii освiтньо-наукового процесу в
дистанцiйному режимi>> на деканiв факультетiв та директорiв центрiв.
5. Проректору з навчальноi роботи та соцiально-економiчного
розвитку O.I. Булаху та директору студмiстечка С.В. Чернiй до 05 вересня
2020 року розробити порядок оформления документiв i поселения в
гуртожитки для студентiв 2020 року прийому.
6. Директору бiблiотеки Л.В. Коваленко органiзувати роботу
бiблiотеки з iнформацiйного забезпечення освiтньо-наукового та
паукового процесiв в НТУ iз дотриманням протиепiдемiчних заходiв.
7. Норми, регламентованi цим наказом, можуть переглядатися та
змiнюватися один раз на мiсяць не менш нiж за 7 календарних днiв до
набуття чинностi таких змiн.
8. Контроль за виконання цього наказу покласти на першого
проректора М.О. Бiляковича.

Ректор

М.Ф.Дмитриченко

