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Про призупинення освітнього процесу 
та організацію роботи 
коледжу на період карантину

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. 
№ 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 
(СОУГО-19)», наказу Департаменту освіти і науки Вінницької обласної 
державної адміністрації від 12.03.2020р. № 127 «Про призупинення освітнього 
процесу в закладах освіти області» та наказу КНТЕУ від 11.03.2020 № 867 «Про 
призупинення проведення аудиторних навчальних занять»
НАКАЗУЮ:

1. Призупинити проведення в коледжі аудиторних навчальних занять та 
масових заходів з 12.03.2020 по 3.04.2020 р.

2. Обмежити проведення запланованих нарад, перевірок, атестаційних 
комісій до нормалізації епідемічної ситуації.

3. Забезпечити виконання рішень обласної та місцевих комісій з 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

4. Про надзвичайні ситуації, що виникають, терміново інформувати 
Департамент освіти і науки облдержадміністрації відповідно до 
підпорядкування.

5. Заступнику директора з навчальної роботи Тімошенко Н.М.:
5.1. Уточнити графік навчального процесу здобувачів освіти денної та 

заочної форми навчання до 17.03.2020 р.
5.2. Розробити заходи щодо забезпечення проведення навчальних занять 

за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять 
відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації.

5.3. Оприлюднити на офіційному сайті зміни до розкладу занять до 
17.03.2020 р.



5.4. Розробити заходи щодо часткового переведення працівників на 
роботу в дистанційному режимі та на виконання інших видів робіт 
(організаційно-педагогічна, методична, наукова тощо). Оплату працівникам к 
здійснити згідно з чинним законодавством.

6. Завідувачам відділень Дудник Л.В., Петрань С.В., Побірській І.В.
6.1. Оповістити до 13.03.2020 р. педагогічний колектив та студентів щодо 

тимчасового призупинення аудиторних навчальних занять, змін у графіку 
навчального процесу, форми навчання.

6.2. Повідомити членів педагогічного колективу та студентів про зміни в 
розкладі занять до 18.03.2020 р.

7. Завідувачу навчально-виробничою практикою Безрученко О.М.:
7.1. Внести зміни до графіка навчального процесу щодо проходження 

практики здобувачами освіти денної та заочної форми навчання.
7.2. Оприлюднити на офіційному сайті зміни термінів проходження 

практики здобувачами освіти денної та заочної форми навчання до 1 7.03.2020 р.
8. Завідувачу навчально-методичним кабінетом Савлук Л.І. здійснювати 

постійне та своєчасне оновлення інформації на офіційному сайті.
9. Заступнику директора з виховної роботи Яковлєвій Л.М., інженеру з 

охорони праці Пугачу Ю.П.:
9.1. організувати інформування, роз’яснення та проведення додаткових 

інструктажів серед здобувачів освіти, їхніх батьків, опікувачів і співробітників 
коледжу щодо шляхів запобігання поширення та проявів хвороби і дій у 
випадку розповсюдження захворювань, спричинених коронавірусом СОУГО-19 
та розміщення відповідної інформації на сайті (https://moz.gov.ua/koronavirus- 
2019-псоу), з використанням веб-сайтів, листів, плакатів та оголошень.

9.2. Провести додаткові інструктажі та роз’яснення серед здобувачів 
освіти щодо дотримання правил техніки безпеки під час проведення 
карантинних заходів.

10. Заступнику директора з виховної роботи Яковлєвій Л.М., завідувач) 
гуртожитком № 1 Польгуль Т.М. виділити у гуртожитку коледжу місця для 
ізоляції здобувачів освіти з ознаками гострих респіраторних захворювань.

11. Заступнику директора з АГР Рибак А.А. забезпечити виконання 
профілактичних заходів щодо попередження масового розповсюдження гострої 
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом і гострих респіраторних 
інфекцій (https://moz.gov.ua/koronavirus-201 9-псоу).

12. Заступнику директора з АГР Рибак А.А., завідувачу господарством 
Соколюку В.А. забезпечити проведення комплексу робіт щодо підтримання 
функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також необхідних 
робіт для відновлення освітнього процесу, організувавши на зазначений період 
чергування в коледжі членів адміністрації та необхідних і ех нічних працівників.

13. Освітній процес у коледжі відновити після відповідного 
розпорядження.

14. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

Директор О. Волинець
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