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Щодо тимчасового переходу
на дистанційне навчання
У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, враховуючи
рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо запровадження
дистанційного навчання (лист МОН від 12.10.2020 №1/9-576),
НАКАЗУЮ:
1. Довести до відома учасників освітнього процесу, працівників Академії,
що Вищий навчальний заклад «Національна академія управління» на період
загальнодержавних карантинних заходів не припиняє свою роботу, проте з
метою максимального забезпечення захисту життя та здоров’я учасників
освітнього процесу та для зменшення можливості неконтрольованого
поширення інфекційних хвороб тимчасово змінює свій режим та порядок
роботи.
2. Як тимчасовий обмежувальний захід, з 15 жовтня по 15 листопада
2020 року включно запровадити переведення здобувачів освіти на дистанційне
навчання, вжити заходів щодо, корегування розкладу проведення занять на
період з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року та відпрацювання занять
відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації.
3. Начальнику навчального відділу Антоновій О.М. забезпечити Академії
та ознайомлення здобувачів та викладачів із відповідними змінами у розкладі
занять.
4. Встановити гнучкий режим робочого часу і дистанційної (надомної)
роботи науково-педагогічним працівникам, які забезпечують освітній процес.
5. Визначити, що на період дії карантину продовжують застосовуватися
та виконуватися протиепідемічні заходи та обмеження, встановлені
постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 (із змінами
та доповненнями) «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 5АК8-СоУ-2»
залежно від рівня епідеміологічної безпеки за результантами оцінки
епідемічних показників, які визначаються рішенням Державної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (віднесення м. Києва
до певного рівня епідемічної небезпеки поширення СОУЮ-19, а саме:
«зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний»).
6. Обмежити доступ сторонніх осіб до приміщення ВНЗ «Національна
академія управління» та для відвідування гуртожитку, осіб, які там не
зареєстровані.

7. Встановити, що здобувані освіти, які виявили бажання виселитись із
гуртожитку, звільняються від оплати за проживання за вказаний період.
Передоплата має бути повернута або зарахована як оплата за наступний період
проживання.
8. Начальнику відділу персоналу та студентів Уховій Т.Е. довести зміст
цього наказу до відома керівників всіх структурних підрозділів.
9. Забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті
Академії..
10. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.
Підстава: Лист МОН від 12.10.2020 року № 1/9-576.
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