
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

АХ 0$  2021 р.

НАКАЗ

Львів №,0 Ш

Про тимчасову організацію освітнього процесу 
із застосуванням дистанційних технологій 
у першому семестрі 2021/2022 навчального року

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1236 від 09Л2.2020 р. «Про 
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), постанови Головного державного 
санітарного лікаря України Міністерства охорони здоров'я України від 06.09.2021 №| 10 від 
22.08.2020 р. «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на теріод 
карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», з урахуванням 
протоколу позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 вересня 2021 року, та з метою запобігання 
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19,

НАКАЗУЮ:

1. Для здобувачів вищої освіти Університету з 23 вересня 2021 року навчальні заняття 
проводити у дистанційному форматі.

2. Деканам факультетів, директору Інституту післядигіломної освіти та 
доуніверситетської підготовки, директору Педагогічного фахового коледжу, завід - вачам 
кафедр, керівникам інших структурних підрозділів організувати освітній про дес із 
застосуванням дистанційних технологій.

3. Деканам факультетів, директору Інституту післядипломної освіги та 
доуніверситетської підготовки, директору Педагогічного фахового коледжу, завідувачам 
кафедр, керівникам інших структурних підрозділів провести роз’яснювальну роЗоту з 
педагогічними, науково-педагогічними, науковими та іншими працівниками Університету, із 
здобувачами вищої освіти щодо питань вакцинації, індивідуальних заходів профілактики 
інфекційних захворювань та протидії поширенню коронавірусної хвороби (COV1D-19).

4. Першому проректору Гукалюку А. Ф. спільно з керівником Центру забезпечення 
якості освіти Іваночко І. Б. та деканатами факультетів забезпечити постійний моніторинг за 
проведенням занять у дистанційному форматі.

5. Проректорові з навчально-виробничої та адміністративно-господарської роботи 
Курляку В. Ю. забезпечити пропускний режим на територію та в корпуси Університету. 
Обмежити доступ сторонніх осіб до Університету, окрім випадків залучення окремих сі сіб для 
виконання робіт із забезпечення життєдіяльності Університету.



6. Проректорові з науково-педагогічної роботи та соціального р<|> 
Качмару В. М. спільно з директором студентського містечка Микитою М. М. забе 
{добувачам освіти можливість проживання в гуртожитках з дотриманням караї 
обмежені).

і;7. Обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в 
приміщеннях. Заходи, необхідні для забезпечення функціонування Університету - про Ці 
засідань ректорату. Вченої ради, конкурсних комісій та Конференції трудового ко 
Університету (факультету) проводити з використанням дистанційних технологій.

8. Коп і роль за виконанням наказу залишаю за собою.
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