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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

«05» січня 2021 р.

Про особливості роботи університету 
в умовах карантину

НАКАЗ

м. Луцьк № 'З

Постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про 
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО- 
19, спричиненої коронавірусом 8АК.8-СоУ-2» та листа Міністерства освіти та науки України 
№ 1/9-688 від 15.12.2020 р.

НАКАЗУЮ:

§1
З 8 січня по 24 січня 2021 року заборонити відвідування університету 

здобувачами освіти, а також проведення будь-яких масових заходів.

Відповідальні: проректори, 

декани/директори факультетів/інститутів, 

начальники структурних підрозділів.

§2
З 8 січня по 24 січня 2021 року запровадити гнучкий режим робочого часу 

працівників в умовах продовження карантину.

Відповідальні: проректори, декани/директори 

факультетів/інститутів, начальник відділу 

кадрів Чечель Н. О., начальник юридичного 

відділу Книш С. В., начальники структурних 

підрозділів.

§3

З 8 січня по 24 січня 2021 року заборонити вхід сторонніх осіб до навчальних 

корпусів та гуртожитків університету.

Відповідальні: проректор з науково-

педагогічної роботи і матеріально-технічного 

забезпечення Федонюк А. А., коменданти



корпусів, директор студентського містечка 

Шевчук С. В., завідувачі гуртожитків.

§4

Державну атестацію випускників, екзаменаційну сесію та ліквідацію 

академічної заборгованості відповідно до «Тимчасового порядку організації і 

проведення в дистанційному режимі заліково-екзаменаційної сесії та державної 

атестації» від 30.04.2020 року.

Відповідальні: проректори, начальник

навчального відділу Заєць Л. О., керівник 

Центру інноваційних технологій та 

комп'ютерного тестування Павленко Ю. С., 

декани/директори факультетів/інститутів, 

заступники деканів/директорів з навчальної 

роботи факультетів/інститутів.

§5

Деканам/директорам факультетів/інститутів організувати опитування 

здобувачів освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін у першому семестрі 

2020/2021 н. р. та до 15 лютого подати проректорові з навчальної роботи та рекрутації 

узагальнені результати цих опитувань.

Відповідальні: декани/директори

факультетів/інститутів, заступники

деканів/директорів з навчальної роботи 

факультетів/інститутів.

§6
Другий семестр2020/2021 н. р. розпочати 8 лютого 2021 року.

На період із 8 лютого до 7 березня 2021 року організувати дистанційне 

навчання, передбачивши у розкладах лекційні заняття та, за необхідності, практичні 

заняття з тих дисциплін, які не вимагають спеціалізованих навчальних приміщень та 

спеціалізованого обладнання.

Із 9 березня 2021 року у розкладах передбачити окремі дні поспіль для 

лекційних та практичних занять.

Відповідальні: проректори, начальник

відділу



декани/директори факультетів/інститутів, 

заступники деканів/директорів з навчальної 

роботи факультетів/інститутів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор Анатолій Цьось

Тетяна Роспопа 0994375196




