


ІІІ. Проректору з навчально-виховної роботи КАЛАМАЖ Руслані 

Володимирівні забезпечити організацію проведення роз’яснювальної роботи 

щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення 

симптомів короновірусної хвороби (COVID-19), а також правил респіраторної 

гігієни та протиепідемічних заходів серед здобувачів освіти та науково-

педагогічних працівників. 
 

ІV. Працівникам НаУОА при появі підвищеної температури тіла понад 37,2 

або ознак гострого респіраторного захворювання повинні повідомити свого 

безпосереднього керівника, не виходити на роботу, одночасно звертаючись за 

медичною допомогою. 
 

V. Затвердити загальні вимоги до організації освітнього процесу в НаУОА 

на період карантину: 

1. Освітній процес  в НаУОА у період карантину організовується з 

дотриманням принципів: висока якість освітніх послуг, забезпечення 

комфортних умов навчання та праці, єдиний алгоритм дій залежно від 

перебування міста Острога в відповідній зоні з зеленим, жовтим, 

помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19. 

2. Пересування та допуск здобувачів освіти до НаУОА з метою запобігання 

утворенню скупчення учасників освітнього процесу відбувається через 

визначені для кожного факультету входи: 

факультет політико-інформаційного менеджменту – новий корпус, 

запасний вхід справа від центрального входу; 

інститут права ім. І. Малиновського – новий корпус, центральний вхід; 

гуманітарний факультет та студенти академічних груп, які згідно з 

розкладом мають заняття на 1 поверсі,  – новий корпус, запасний вхід зліва; 

економічний факультет – адміністративний корпус, вхід через вітражні 

двері; 

факультет романо-германських мов – монастирський корпус, вхід через 

пожежний вихід у першому навчальному корпусі; 

факультет міжнародних відносин – центральний вхід в адміністративний 

корпус, старомонастирський корпус. 

Працівники університету, запрошені викладачі – центральний вхід в 

адміністративний корпус, центральний вхід в новий корпус. 

3. Під час освітнього процесу забороняється допуск до закладу сторонніх 

осіб, батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з 

інвалідністю. 

4. Вхід до приміщень НаУОА дозволяється за умови наявності захисної 

маски або респіратора. Захисні маски можуть не використовуватися під час 

проведення занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування у корпусах 

НаУОА використання захисних масок є обов'язковим. 

5. Пересування здобувачів освіти між навчальними аудиторіями повинно 

бути мінімізованим, зокрема, шляхом проведення занять впродовж дня для однієї 

й тієї ж групи в одній і тій самій аудиторії, застосування модульного підходу до 

організації вивчення навчальних дисциплін. 












