
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
ННІ «Інститут геології» 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від «28» серпня 2020 року        №89 
 
З метою неухильного виконання постанови  Кабінету Міністрів України №211 
від 11.03.2020, №392 від 20.05.2020, № 641 від 22.07.2020 р., наказу МОН 
України від 16.03.2020 р. за №406, постанови Головного державного 
санітарного лікаря України від 22.08.2020 р. за №50, наказу ректора 
Університету від 11 березня 2020 р. за №205-32 (зі змінами) «Про організаційні 
заходи для запобігання поширення коронавірусу COVID-19» та наказу ректора 
Університету від 27 серпня 2020 р. за №253-32 «Про особливості організації 
освітнього процесу у 1 семестрі 2020/2021 навчального року». 
 
НЕОБХІДНО: 

1. 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  інші до 14 жовтня 2020 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. У випадку сприятливих умов з 15.10.2020р.: 

 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. 
 Контроль покласти на заступника директора Демидова В.К. 

 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.  

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


 При проведенні аудиторних занять на території Інституті викладачі 
повинні попередньо (не пізніше як за 5 робочих днів до проведення 
заняття) попередити деканат Інституту та відповідального за розклад  
(Опанасенко С.В.) щодо часу та дати проведення занять для організації 
асинхронного відвідування навчальних корпусів різними 
курсами/потоками/групами з метою мінімізації кількості здобувачів 
освіти. 
 Контроль покласти на заступника директора Демидова В.К. 

 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. 

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


