МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

НАКАЗ
« 30 » квітня 2021 р.

м. Львів

№ 267-1-10

Про продовження карантину
та особливості завершення
освітнього процесу у другому
семестрі 2020/2021
навчального року
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020
року №1236 «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 від 21 квітня 2021 року (постанова Кабінету Міністрів
України №405), рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки (протокол № 23 від 24 квітня) щодо скасування з 26 квітня 2021 року
«червоного» рівня епідемічної небезпеки на території Львівської області та з
метою належної організації завершення освітнього процесу у другому семестрі
2020/2021 навчального року
НАКАЗУЮ:
1. Продовжити на території Національного університету «Львівська
політехніка» дію карантину до 30 червня 2021 року.
2. Освітній процес для усіх здобувачів вищої освіти з 4 травня до 29
травня 2021 року провести у дистанційному режимі (у формі
відеоконференцій).
3. Дозволити, у разі необхідності, відпрацювання лабораторних робіт,
організацію та проходження практики, проведення консультацій, а також
проведення досліджень, необхідних для підготовки кваліфікаційних робіт, в
лабораторіях чи аудиторіях Університету (за умови дотримання встановлених
протиепідемічних заходів).
4. Заліково-екзаменаційну сесію здобувачів вищої освіти провести у
дистанційному режимі відповідно до Порядку організації та проведення
поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із
застосуванням технологій дистанційного навчання у Національному університеті
«Львівська політехніка», затвердженого наказом № 258-1-10 від 28.05.2020р., у
терміни, які визначені в затверджених графіках навчального процесу.

5. Підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти (випускників) провести у
дистанційному режимі або за рішенням Вчених рад інститутів - в очному
режимі (в навчальних аудиторіях).
6. На період карантину керівникам структурних підрозділів Університету
забезпечити виконання покладених на них функцій та завдань із застосуванням,
за можливості, гнучкого режиму роботи працівників, який може передбачати
різний час початку і закінчення роботи для різних категорій працівників чи
позмінну роботу працівників.
7. Завідувачу канцелярії Університету Кукляк Р.М. довести наказ до
відома директорів ННІ та завідувачів кафедр.
8. Контроль за виконанням наказу здійснювати першому проректору
Матвійківу О.М.
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