
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
ННІ «Інститут геології» 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від «25» лютого 2021 року        №112 
 

З метою неухильного виконання постанови  Кабінету Міністрів України №104 
від 17.02.2021, розпорядження ректора Університету за №12 від 25 лютого 
2021 р. «Про особливості організації освітнього процесу в умовах 
надзвичайної ситуації з 01 березня по 30 квітня 2021 року» 
 

НЕОБХІДНО: 
1. Призупинити аудиторну складову освітнього процесу в ННІ «Інститут 

геології» та проводити всі лекційні заняття в дистанційному режимі із 
використанням засобів синхронної  та  асинхронної комунікації  (сервіси)  
KNU Еducation,  Skype,  Zoom,  Microsoft Teams,  GoogleClass та  інші до 
30 квітня 2021 р. 

2. Всі заняття проводити відповідно розкладу занять, який розміщено на дошці 
оголошень та сайті Інституту (Розміщено в розділі НАВЧАННЯ на головній 
сторінці - http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/). В розкладі розміщені посилання 
на платформи дистанційного зв'язку, які передбачені для дисципліни. 
Студенти повинні приєднатися до відповідного вебінара в зазначений в 
розкладі час.  
Контроль покласти на заступника директора Демидова В.К. 

3. За умови «жовтого» рівня епідемічної безпеки з 01 березня до 14 березня 
2021 - практичні, лабораторні, семінарські заняття, за погодженням 
викладачів, студентів, деканату - проводити або в дистанційному режимі, 
або в аудиторіях університету групами чисельністю не більш як 20 осіб, 
заповненості аудиторії не більш як на 50 відсотків місць, та за умови 
дотримання санітарно-гігієнічних вимог і фізичної дистанції між особами не 
менше ніж 1,5 метра. 

4. У випадку сприятливих умов («жовтого» рівня епідемічної безпеки) з 
15.03.2020 р.: 

 Для ОС Бакалавр 1-го та 4-го курсів,  ОС Магістр 2-го курсу планувати 
аудиторні заняття в змішаному варіанті: лекції, семінарські заняття та 
консультації – проводити в дистанційному режимі; лабораторні роботи 
та практичні заняття – в групах до 20 осіб в аудиторіях університету. 
Проведення навчальних занять проводити виключно за умови 
забезпечення площі в приміщення більш як 4 кв. метри на одну особу, 
заповненості аудиторії не більш як на 50 відсотків місць (у кожному 
окремому приміщенні), та за умови дотримання санітарно-гігієнічних 
вимог і фізичної дистанції між особами не менше ніж 1,5 метра. 
Контроль покласти на заступника директора Демидова В.К. 

http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/


 При проведенні аудиторних занять викладачам регулярно проводити 
роз'яснювальну роботу та інструктажі із здобувачами освіти щодо 
індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення 
симптомів короновірусної хвороби (СОVID-19).  
Завідувачам кафедрами, керівникам наукових і навчальних лабораторій, 
начальнику служби експлуатації регулярно проводити роз'яснювальну 
роботу та інструктажі із співробітниками.  

 Забезпечити провітрювання навчальних приміщень упродовж не менш 
як 10 хвилин після кожного заняття.  
Контроль покласти на співробітників деканату та викладачів, які 
проводили аудиторне заняття. 

 Обслуговуючому персоналу забезпечити щоденну санітарну обробку 
аудиторій Інституту до початку проведення занять.  
Контроль покласти на начальника служби експлуатації Терещенко І.В. 

 Забезпечити вхід до навчального корпусу (здобувачам освіти, науково-
педагогічним, науковим і педагогічним працівникам, навчально-
допоміжному та адміністративно-господарському персоналу) і 
переміщення в їх межах тільки за наявності захисної маски або 
респіратора і зберігати, за можливості, масковий режим упродовж 
занять.  
Контроль покласти на начальника служби експлуатації Терещенко І.В. 

5. У випадку сприятливих умов («жовтого» рівня епідемічної безпеки) з 
01.04.2020 р.: 

 Для ОС Бакалавр 2-го та 3-го курсів,  ОС Магістр 1-го курсу планувати 
аудиторні заняття в змішаному варіанті: лекції, семінарські заняття та 
консультації – проводити в дистанційному режимі; лабораторні роботи 
та практичні заняття – в групах до 20 осіб в аудиторіях університету. 
Проведення навчальних занять проводити виключно за умови 
забезпечення площі в приміщення більш як 4 кв. метри на одну особу, 
заповненості аудиторії не більш як на 50 відсотків місць (у кожному 
окремому приміщенні), та за умови дотримання санітарно-гігієнічних 
вимог і фізичної дистанції між особами не менше ніж 1,5 метра. 
Контроль покласти на заступника директора Демидова В.К. 

6. На період запровадження «помаранчевого» рівня епідемічної безпеки 
призупинити аудиторну складову освітнього процесу в ННІ «Інститут 
геології» та проводити всі заняття в дистанційному режимі із використанням 
засобів синхронної  та  асинхронної комунікації  (сервіси)  KNU Еducation,  
Skype,  Zoom,  Microsoft Teams,  GoogleClass та інших. 

7. Контроль за виконанням залишаю за собою. 
 
 
Директор ННІ «Інститут геології»     проф. Вижва С.А. 


