
Херсонська філія Національного університету кораблебудування 
 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
 

11  березня  2020 р.                       м. Херсон                                           №  12 

 

Про невідкладні заходи в Херсонській філії НУК, 

щодо запобігання захворюванням, 

викликаним коронавірусом COVID-19 

 

На виконання рішення Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. щодо введення 

обмежувальних заходів для запобігання розповсюдження захворювання на коронавірус 

COVID-19 та  згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я №22-04/6302/2-20 

від 03.03.2020 р. і розпорядження ректора НУК №11 від 11 березня 2020 р. 

 

1. Тимчасово, починаючи з 12.03.2020 р., призупинити проведення масових заходів 

освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в 

Херсонській філій НУК  до стабілізації ситуації. 

2. Перевести всі форми навчання в Херсонській філії НУК  для здобувачів 

вищої освіти, а також слухачів підготовчих курсів  на період з 12.03.2020 р. по 

03.04.2020 р. на дистанційне навчання з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій. 

3. Деканам факультетів, завідувачам кафедрами організувати  проведення в 

дистанційному режимі лекційних занять та скорегувати форму і графік проведення  

практичних і лабораторних занять, а також сесії, запланованої на квітень-травень 

2020 р. 

4. Науково-педагогічним працівникам у період карантину виконувати заплановану 

наукову роботу та завершити роботу з підготовки навчально-методичного забезпечення, 

яка запланована на весінній семестр 2019-2020 навчального року.  

5.  Заступнику директора з навчальної роботи забезпечити розробку та реалізацію 

заходів щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації 

епідемічної ситуації. 

6. Заступнику директора із загальних питань Годині О.В. з 12.03.2020 р. по  

03.04.2020 р. забезпечити реалізацію наступних заходів: 
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- пропускний режим шляхом обмеження доступу на територію  філії сторонніх 

осіб та осіб з ознаками захворювання (симптомами гострої респіраторної інфекції); 

  - підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також 

необхідного температурного режиму у філії; 

 -  виконання вимог правил протипожежної безпеки на території філії; 

  -  постійне вологе прибирання аудиторій, холів, туалетів, інших приміщень та 

інвентарю із застосуванням рекомендованих МОЗ України деззасобів; 

  -  постійне провітрювання приміщень. 

           7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника директора 

з навчальної роботи та заступника директора із загальних питань.  

8.  Завідувачам кафедр ознайомити з цим  розпорядження студентів філії. 

 9. Провідному спеціалісту М.В.Чепінозі ознайомити з цим розпорядженням  

керівників підрозділів філії. 

. 

 

 

  Директор                                                                  А.В. Ломоносов  


