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(Ф 17-01) 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 
12 березня 2020 р                              м. Київ                                                          № 17/18 

 
 

Про введення заходів щодо запобігання захворюванням,  

що викликані коронавірусом COVID-19 

  

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України від 11.03.2020,  а також рекомендацій, 

визначених на підставі наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25.02.2020 №552 «Про 

затвердження і впровадження стандартів медичної допомоги при коронавірусній хворобі 2019 

(COVID-19)», протоколу №9 засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) «Про додаткові заходи запобігання поширенню нової коронавірусної 

інфекції (COVID-19)» від 11.03.2020 і з урахуванням ймовірного розвитку складної епідемічної 

ситуації, відповідно до статей 28, 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», а також наказу т. в. о. ректора НАУ А. Гудманяна від 

11.03.2020 №110/од «Про невідкладні заходи щодо запобігання захворюванням, які викликані 

коронавірусом COVID-19 у НАУ» 

 

ПРОПОНУЮ: 

1. Призупинити освітній процес, що передбачає очне залучення студентів денної та заочної форм 

навчання з 12.03.2020 по 31.03.2020. 

Відповідальна: начальник НМВ Гуменюк Т.Б., термін виконання – 12.03.2020. 

2.Створити в Інституті оперативну групу з представників структурних підрозділів для 

епідеміологічного нагляду. 

Відповідальна: заступник директора Ковач В.О., термін виконання – 12.03.2020. 

3. Забезпечити збір інформації про стан захворюваності серед студентів, працівників своїх 

підрозділів та їх передачу оперативній групі з 8.00 до 16.00 щоденно на час карантину. 

Відповідальна: заступник директора Ковач В.О., термін виконання – 12.03.2020-31.03.2020. 

4. Для слухачів курсів підвищення кваліфікації (для груп не більше 25 осіб) забезпечити очно-

заочно-дистанційне проведення освітнього процесу з використанням різних освітніх технологій 

та видачею завдань для самостійного опрацювання матеріалу. 

Відповідальні: директор НК ЦПК Зосименко О.І., провідний фахівець НМВ Сіманчук Л.І., 

директор ЦЕСОНП Маліновська Н.М., начальник відділу МІТ Черіпко С.І., термін виконання – 

12.03.2020. 

5. Забезпечити наявність у кожному структурному підрозділі, навчальних аудиторіях курсів 

підвищення кваліфікації засобів індивідуального захисту (рідке мило з антибактеріальним 

ефектом, санітайзер тощо). 

Відповідальні: заступник директора Ковач В.О., начальник відділу МІТ Черіпко С.І., термін 

виконання – 12.03.2020. 

6. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Директорка                                                                                            І. Дейнега 


