
 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

18.03. 2020                               м. Куп’янськ                                   № 135 

 

Про організацію роботи  

закладу освіти під час карантину 

 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки від 16.03.2020 №406 «Про 

організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», на 

виконання листа Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації № 01-33/1237 від 18.03.2020 , протоколів позачергових засідань 

Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Харківської області № 5 від 12.03.2020 та № 6 від 17.03.2020.  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Працівникам закладу та здобувачам освіти дотримуватись заборони 

проведення освітніх, культурних, спортивних та інших масових заходів 

та відвідування закладу освіти; 

На період карантину 

2. Керівникам груп проводити інформування здобувачів освіти щодо заходів 

профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання; 

На період карантину 

3.  Проводити у закладі освіти профілактичні та дезінфекційні заходи щодо 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19; 

Відрповідальна: Воробйова Л.В. 

4. Відтермінувати проведення атестацій педагогічних працівників та 

проведення засідань атестаційних комісій;  

5. Забезпечити режим підвищеної готовності підсистеми навчання здобувачів 

освіти та працівників діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до 

підпункту 2 пункту 13 Положення про функціональну підсистему 

навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних 

ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи 

цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 21 листопада 2016 року           № 1400, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за № 1623/29752; 

На період карантину 

6. Припинити будь які відрядження працівників закладу освіти; 

На період карантину 

7. Запровадити на період карантину для працівників Державного навчального 

закладу «Куп’янський регіональний центр професійної освіти» гнучкий 

(дистанційний) режим роботи. 



8.     Заступнику директора з навчально-виробничої роботи Насоненко С.І., 

заступнику директора з навчальної роботи Корякіній О.М., старшим 

майстрам Лежнюк Ю.А., Пасічник С.М. визначити перелік предметів, 

тем навчальних програм, видів навчальних занять для проведення із 

використанням технологій дистанційного навчання; 

9.      Заступнику директора з навчально-виробничої роботи Насоненко С.І., 

заступнику директора з навчальної роботи Корякіній О.М., старшим 

майстрам Лежнюк Ю.А., Пасічник С.М. визначити, залежно від профілю 

навчальної дисципліни, перелік вебресурсів, необхідних для 

забезпечення дистанційного навчання; 

10. Заступнику директора з навчально-виробничої роботи Насоненко С.І., 

заступнику директора з навчальної роботи Корякіній О.М. на період 

карантину розробити та затвердити розклад уроків відповідно до 

визначеного переліку (тижневе навантаження не більше 36 годин); 

11. Заступнику директора з навчально-виробничої роботи Насоненко С.І., 

заступнику директора з навчальної роботи Корякіній О.М., старшим 

майстрам Лежнюк Ю.А., Пасічник С.М. забезпечити виконання освітніх 

програм, зокрема шляхом організації освітнього процесу із 

використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає 

відвідування здобувачами закладу освіти, та у виняткових випадках 

шляхом ущільнення графіку освітнього процесу, а також виконання 

працівниками закладу освіти іншої роботи (організаційно-педагогічної, 

методичної тощо); 

На період карантину 

12. Педагогічним працівникам закладу освіти перейти на виконання освітніх 

програм шляхом організації освітнього процесу із використанням 

технологій дистанційного навчання, зокрема різних он-лайн платформ та 

соціальних мереж (Coogl Clas, Facebook Messenger, Viber, Zoom, 

Telegram, тощо), що не передбачає відвідування закладу освіти ЇЇ 

здобувачами; 

На період карантину 

13. На сайті Державного навчального закладу «Куп’янський регіональний 

центр професійної освіти» створити розділ «Навчання за дистанційними 

техологіями» для інформування здобувачів освіти у розрізі груп та 

предметів; 

Відповідальні: Корякіна О.М., 

Вітченко Л.М., Овечкін Д.А. 

14. Практичну частину підготовки, яку неможливо адаптувати до вимог 

дистанційного навчання,  перенести на період після закінчення 

карантину; 

15. Індивідуальне виконання водіння на автомобілях та тракторах перенести  

після закінчення карантину; 

16. Заступнику директора з навчально-виробничої роботи Насоненко С.І., 

заступнику директора з навчальної роботи Корякіній О.М. старшим 

майстрам Лежнюк Ю.А., Пасічник С.М.  надати педагогічним 

працівникам рекомендації, щодо заповнення журналів теоретичного та 

виробничого навчання, після завершення карантину; 

 



17. Визначити відповідальних за опрацювання кореспонденції;  

На період карантину 

18. За працівниками на період карантину зберігається середня заробітна 

плата, розмір якої визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України від 08.02.1995 № 100 «Про затвердження Порядку обчислення 

середньої заробітної плати»; 

19. Працівників, які фактично не виходять на роботу під час карантину, 

потрібно вважати такими, що не виходять на роботу у зв’язку з простоєм. 

Згідно зі статтею 34 Кодексу законів про працю України простій - це 

призупинення роботи, викликане невідворотною силою або іншими 

обставинами. 

За працівниками зберігається середній заробіток на час простою, коли 

виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я 

працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього 

природного середовища не з його вини (стаття 113 Кодексу законів про 

працю України); 

20. У випадку, коли в окремі дні заняття не проводяться з незалежних від 

педагога причин, оплата його праці здійснюється з розрахунку заробітної 

плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель (викладач) 

виконує іншу організаційно-педагогічну роботу (п. 77 Інструкції про 

порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої 

наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102); 
21. Заробітна плата на час карантину має зберігатися за іншими 

працівниками (бібліотекарями, прибиральниками, іншими технічними 

робітниками); 
22. Вихователі гуртожитків працюють в штатному режимі, якщо у 

гуртожитку проживають діти. В іншому випадку вони виконують іншу 

організаційно-педагогічну роботу: займаються самоосвітою, 

розробляють методичні матеріали, проводять психолого-педагогічну 

підготовку тощо; 
23. Майстри виробничого навчання у період карантину також працюють 

дистанційно: проводять онлайн-заняття, практичні роботи у формі 

майстер-класів, розробляють і оновлюють методичні матеріали, зокрема 

для дистанційної форми здобуття освіти; 
24. Державні підсумкові атестації, Державні кваліфікаційні атестації 

провести після рішення Кабінету Міністрів України та Міністерства 

освіти і науки України щодо призупинення карантину; 

25. Забезпечити підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, 

комунікацій, а також необхідного температурного режиму у закладах 

освіти.    

26. Посилити контроль за збереженням майна закладу освіти та взяти 

приміщення під охорону; 

Відповідальні: Воробйова Л.В. 

      Пасічник В.Є.     

27. Контроль даного наказу залишаю за собою.  

 

Директор        Валерій КРАВЦОВ 

 


