
Звернення Ректора 

Шановні студенти, науково-педагогічні працівники, аспіранти та 
співробітники НУК!  

 

У зв’язку із загрозою поширення випадків гострих респіраторних 

захворювань, зокрема й тих, які спричинені корона вірусом COVID-2019, 

просимо Вас ретельно стежити за своїм здоров’ям і дотримуватися 

рекомендацій ВООЗ та МОЗ України щодо уникнення вірусних інфекцій. 

У відповідь на глобальну загрозу розповсюдження коронавірусної 

інфекції в Україні спільною нинішньою нашою метою є потреба вжити 

необхідних, активних заходів для протистояння цій загрозі здоров’ю та 

управління нашими життєвими ризиками. 

На період карантину організація навчального процесу відбуватиметься 

з використанням технологій дистанційного навчання. Тому, всі заплановані 

згідно індивідуального навчального плану заняття, семінари та лабораторні 

роботи будуть надані студентам дистанційно (онлайн-курси, відеолекції, 

індивідуальні консультації, вебінари та інше). 

Рекомендуємо студентам максимально використати можливість бути 

поруч з батьками і своїми родинами та сприяти їм в роз’ясненні 

обмежувальних заходів, під час перебування у гуртожитках дотримуватися 

всіх правил, визначених внутрішнім розпорядком. Максимально обмежити 

відвідування інших гуртожитків та кімнат та мінімізувати своє переміщення 

в усіх місцях.  

Усі події та заходи, що планувалися кафедрами, науково-педагогічними 

працівниками, студентами в Університеті, такі як наукові конференції, 

зустрічі студентських організацій, будуть відкладені або скасовані. З 

додатковими запитаннями звертайтесь до директорів інститутів, деканів 

факультетів, студентської ради Університету. 



Науково-педагогічні працівники Університету на період введення 

карантину працюють за індивідуальним графіком (згідно посадовим 

інструкціям) враховуючи умови карантину. 

Для адміністративно-управлінського та навчально-допоміжного 

персоналу, працівників адміністративно-господарської частини 

рекомендовано режим роботи з 10.00 до 14.00 без перерви. Якщо є 

можливість виконувати відповідну роботу та завдання вдома, пропонуємо 

скористатись цією нагодою. 

Засідання ректоратів заплановано проводити у режимі відеонарад. Про 

дату проведення ректоратів буде оголошено додатково. 

Підтримуйте та допомагайте одне одному. Будьте завжди на зв’язку з 

колегами, ставтеся з розумінням до потреб та підвищеного занепокоєння 

стосовно ситуації. Пам’ятайте, що підтримка та здоровий глузд також 

вносять великий внесок у зменшення поширеності небезпечних хвороб. 

Карантин та зменшення соціальних взаємодій і контактів — ваша 

можливість убезпечити себе і своїх близьких. 

В разі виникнення додаткових питань звертайтеся за тел. 0512454580 

 

 

Ректор НУК     Євген Трушляков 


