
 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

13.10. 2020                           м. Куп’янськ                                        № 381 

 

Про організацію тимчасового 

дистанційного режиму роботи 

закладу освіти 

 

Керуючись Постановами  Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 

641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

та від 13.10.2020 р. № 956 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 22.07.2020 № 641, Постановами Головного державного 

санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50  «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та від 04.08.2020 № 48 

«Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у гуртожитках в період карантину в зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19», листа Міністерства освіти і 

науки України від 17.08.2020 № 1/9-445 «Щодо організації освітнього процесу в 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2020-2021 навчальному 

році», листа Міністерства освіти і науки України  від 03.09.2020 № 1/9-507 

«Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021 

навчальному році», листа  Міністерства освіти і науки України від 12.10.2020 

№ 1/9-576 «Щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання», 

рішенням педагогічної ради Державного навчального закладу «Куп’янський 

регіональний центр професійної освіти» від 30.08.2020 протокол №1 та  від 

13.10.2020 протокол №2 у зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації, 

спричиненої COVID-19 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Запровадити  тимчасовий гнучкий (дистанційний) режим роботи 

працівників всіх рівнів  Державного навчального закладу «Куп’янський 

регіональний центр професійної освіти» з 15 жовтня по 15 листопада 2020 

року. 

2. Запровадити змішаний формат навчання для здобувачів освіти 

відповідно до рішення педагогічної ради Державного навчального закладу 

«Куп’янський регіональний центр професійної освіти» від 30.08.2020 

протокол №1: 

- теоретична підготовка – онлайн режим; 



- професійно-практична підготовка – офлайн режим; 

- поетапна атестація – офлайн режим 

3. Керівникам структурних підрозділів: заступнику директора з 

навчально-виробничої роботи Насоненку С.І., заступнику директора з 

навчальної роботи  Корякіній О.М., заступнику директора з навчально-

виховної роботи Івановій Л.М.., методистам Лебединській Т.Ю.,  Будилко 

Т.К., старшим майстрам Рибалка Н.Г., Лежнюку Ю.А.  забезпечити 

виконання освітніх програм шляхом організації освітнього процесу з 

використанням технологій дистанційного навчання: 
3.1. Методистам  Лебединській Т.Ю.,  Будилко Т.К: 

- забезпечити подальше безперебійне функціонування платформи для 

дистанційного навчання здобувачів освіти; 

- здійснювати контроль за оперативним та своєчасним наповненням 

освітнього контенту платформи викладачами закладу освіти; 

- надавати методичну допомогу педагогічним працівникам щодо 

технологій дистанційного навчання. 

3.2. Заступнику директора з навчально-виробничої роботи Насоненку 

С.І. та  заступнику директора з навчальної роботи  Корякіній О.М.: 

- забезпечити розміщення розкладу уроків на платформі дистанційного 

навчання згідно робочих навчальних планів; 

- забезпечити контроль якості інформаційного наповнення матеріалів до 

уроків на платформі дистанційного навчання; 

- забезпечити контроль за проведенням уроків у дистанційному режимі. 

3.3. Завідуючому господарством Воробйовій Л.В.: 

-  забезпечити подальше проведення профілактичних та дезінфекційних 

заходів у приміщеннях навчального корпусу, майстерень, гуртожитку; 

- контролювати суворе дотримання технічними працівниками 

протиепідемічних заходів щодо профілактики та захисту від ГРЗ, запобігання 

розповсюдженню коронавірусної хвороби, спричиненої  COVID-19. 

3.4. Старшим майстрам Рибалка Н.Г., Лежнюку Ю.А.: 

- забезпечити організацію професійно-практичної підготовки 

відповідно до робочих навчальних планів згідно з розкладом (уроки 

виробничого навчання в майстернях проводити у дві зміни, поділом групи на 

підгрупи до 15 учнів; під час проведення уроків виробничого навчання чітко 

дотримуватись протиепідемічних заходів) 

4. Майстрам виробничого навчання навчальних груп, які у період з 

15.10.2020 по 15.11.2020 проходять виробничу практику, суворо 

дотримуватися протиепідемічних заходів та проводити роз’яснювальну 

роботу щодо запобігання розповсюдженню коронавірусної хвороби, 

спричиненої  COVID-19.  
5. Інженеру з охорони праці Гузеватій О.В. та фельдшеру Клімьоновій 

Н.В. продовжити роботу по інформуванню працівників закладу освіти та 

здобувачів освіти щодо заходів профілактики, проявів хвороби та дій у 

випадку захворювання. 



6. Коменданту Касьяненко Т.С.,  вихователям Клочковій Н.Є., 

Слепченко С.В. та черговим по гуртожитку Краєвій О.Б., Ложкіній Н.В., 

Падалка М.В. продовжити роз’яснювальну роботу та контроль за 

дотриманням протиепідемічних заходів щодо поширення коронавірусної 

хвороби, спричиненої COVID-19 серед здобувачів освіти, які проживають у 

гуртожитку.  
7. Класним керівникам та майстрам виробничого навчання проводити 

постійно роз’яснювальну роботу із здобувачами освіти щодо профілактики та 

захисту від ГРЗ та COVID-19. 
8. Майстрам виробничого навчання спільно з викладачами 

контролювати роботу здобувачів освіти під час дистанційного навчання, у 

разі невиконання вимог освітнього процесу терміново повідомляти їх 

батькам. 
9. Заборонити проведення масових заходів для зеленого, жовтого та 

помаранчевого рівнів епідемічної небезпеки: 
- зеленого рівня – за участю більш як 50 осіб, а також діяльність актової 

зали та зали гуртожитку  з наповненістю понад 50% місць у кожному з 

них; 
- жовтого рівня – за участю більш як 30 осіб; 
- помаранчевого рівня – за участю більш як 20 осіб. 
10. Головному бухгалтеру Тетеріній Т.А.  нарахування  та оплату 

заробітної плати з 15.10.2020 здійснювати: 
- педагогічним працівникам, які зайняті викладацькою роботою - 

відповідно до тарифікації; 

- майстрам виробничого навчання та іншим працівникам, які виконують 

свої посадові обов’язки  тимчасово в дистанційному режимі роботи - за 

фактично відпрацьований час. 

11.  Контроль даного наказу залишаю за собою.  

 

 

Директор             Валерій КРАВЦОВ 

 
  
 


