
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

НАКАЗ 

 

м. Дубляни 

 

11.03.2020 року                                                                                                 №61 

 

Про заходи щодо запобігання епідемії коронавірусної інфекції (COVID-19) 

в Львівському національному аграрному університету 

 

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 

11.03.2020 року про заходи щодо запобігання епідемії коронавірусної інфекції, 

Листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-154 від 11.03.2020 року та на 

підставі рішення ректорату Університету (протокол №15 від 11.03.2020 року) 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Оголосити карантин у Львівському національному аграрному 

університеті, включаючи територіально відокремлені структурні підрозділи 

(Вишнянський фаховий коледж Львівського національного аграрного 

університету, Горохівський фаховий коледж Львівського національного 

аграрного університету, Екологічний фаховий коледж Львівського 

національного аграрного університету, Золочівський фаховий коледж 

Львівського національного аграрного університету, Івано-Франківський 

фаховий коледж Львівського національного аграрного університету, 

Стрийський фаховий коледж Львівського національного аграрного 

університету, Тлумацький фаховий коледж Львівського національного 

аграрного університету, Чернівецький фаховий коледж Львівського 

національного аграрного університету) з 12.03.2020 до 3.04.2020 року (терміни 

карантину можуть змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в 

Україні). 

2. Коледжам, факультетам і кафедрам забезпечити умови для 

самостійного вивчення здобувачами освіти матеріалу дисциплін навчального 

плану ІІ семестру 2019-2020 н.р. на засадах дистанційних методів підготовки. 

Здійснити оцінку результатів дистанційного вивчення матеріалу після 

завершення карантину. 

3. Встановити що науково-педагогічні, педагогічні працівники 

Університету та коледжів на період введення карантину працюють за 



індивідуальним графіком (виконують такі види робіт: методична, наукова, 

організаційна, виховна та інші).  

4. Іншим (непедагогічним) працівникам Університету та коледжів 

встановити індивідуальний графік виходу на роботу. Керівникам структурних 

підрозділів розробити індивідуальні графіки виходу на роботу. 

5. На період карантину оплату праці проводити відповідно до п.77 

Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти та 

ст.113 Кодексу законів про працю України. 

6. Директорам коледжів, проректору з адміністративно-соціальних 

питань Кічурі М.В. посилити контроль за збереженням майна Університету та 

взяття приміщень під охорону. 

7. Директорам коледжів, проректору з адміністративно-соціальних 

питань Кічурі М.В., директору студентського містечка Рою М.С. посилити 

дезінфекційний режим (проведення вологих прибирань з використанням 

дезінфікуючих засобів в місцях спільного використання, гуртожитках). 

Виділити у гуртожитках місця для ізоляції здобувачів освіти з ознаками 

гострих респіраторних захворювань. 

8. Обмежити проведення та участь у масових заходах освітнього, 

наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в 

усіх корпусах та на території Університету, коледжів, зокрема проведення 

олімпіад, спартакіад, змагань, конкурсів, виставок, концертів тощо. 

9. Не направляти за кордон здобувачів освіти, співробітників 

Університету та коледжів. 

10. Організувати інформування здобувачів освіти, співробітників 

Університету та коледжів щодо заходів запобігання поширення 

коронавірусної інфекції (COVID-19), проявів цієї інфекції та дій у випадку 

захворювання через офіційні вебсайти та сторінки в соціальних мережах. 

11. Обмежити проведення запланованих нарад, перевірок, 

ліцензійних, атестаційних та акредитаційних експертиз до нормалізації 

епідемічної ситуації. 

12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

Ректор, 

академік НААНУ                                                                В.В. Снітинський  
 

 

Проект наказу вносить: 

Головний учений секретар Федів І.М.  
 
 

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ 


