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Наказ 

 

від ,,12” березня 2020 р.             м. Лисичанськ                          № 53-ЗД 

 

,,Про заходи із запобігання поширення 

коронавірусу COVID-19” 

 

 

З метою запобігання поширення коронавірусу COVID-19 та на виконання 

Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. й  рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України (лист № 1/9-154 від 11.03.2020 р.). 

 

НАКАЗУЮ: 

  

1. Заборонити відвідування коледжу здобувачами освіти з 12.03.2020 р. по 

03.04.2020 р. 

 

2. Заступнику директора з навчальної роботи організувати виконання та 

контроль реалізації навчальних планів і програм з використанням 

дистанційних технологій на освітньому е-порталі коледжу або в інший спосіб 

з урахуванням специфіки освітніх компонентів. 

                                                                        (Тарарива Л. Ю.) 

 

3. Викладачам-предметникам забезпечити наявність контенту дисциплін на 

освітньому е-порталі коледжу, консультування здобувачів освіти в режимі 

онлайн, своєчасний контроль результатів навчання та виконання різних видів 

робіт (навчальної, організаційно-педагогічної, методичної тощо). Гарантам 

освітніх програм здійснювати організаційно-методичний супровід освітнього 

процесу. 

                                                                           (Викладачі-предметники, голови ц.к.) 

 

4. Задля якісної підготовки студентів, які в поточному навчальному році 

завершують курс повної загальної середньої освіти, до складання державної 

підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного тестування та 

виконання навчальних планів спецкурсів з дисциплін «Українська мова і 

література», «Математика»,  «Історія України», «Біологія і екологія» 

організувати роботу онлайн на блогосфері. 

                                                             (Живогляд С.В., Шевирьова Г.Г.,              

                                                              Шуліка Л.В., Полтавська В.О.) 

 

5. Завідувачу навчально-виробничої практики внести зміни в графіки проведення 

різних видів практики. 

                                                                       (Ігнатуша А.Л.) 

 



6. Груповим керівникам переддипломної практики на спеціальностях  

«Початкова освіта» та «Дошкільна освіта» спланувати виконання студентами-

практикантами індивідуальних завдань відповідно до завдань практики за 

допомогою дистанційних технологій. 

                                                             (Мурсамітова І.А., Соломко С.В.,   

                                                             Гарбузюк Т.В., до 20.03.2020 р.) 

 

7. Заборонити проведення будь-яких масових заходів освітнього, навчально-

методичного, соціального, спортивного та мистецько-розважального 

характеру тощо. 

 

8. Заборонити відрядження за кордон здобувачів освіти та співробітників до 

країн з високим ступенем ризику зараження. 

 

9. Заступнику директора з соціально-гуманітарної роботи, головам ц.к. 

організувати інформування здобувачів освіти та співробітників щодо заходів 

запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та дій у випадку 

захворювання; забезпечити виконання профілактичних заходів щодо 

попередження масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій; виділити в 

гуртожитках місця для ізоляції осіб з ознаками гострих респіраторних 

захворювань. 

                                                                (Літовка О.П., голови ц.к.) 

 

10.  Заступнику директора з господарчої роботи забезпечити щоденне прибирання 

та санітарну обробку приміщень загального користування, обмежити доступ 

сторонніх осіб на територію коледжу т а гуртожитку. 

                                                               (Полякова С.В.) 

 

11. Інспектору з кадрів довести зміст наказу до відома колективу. 

                                                                   (Завацька В.В.) 

 

12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою 

 

Директор                                                                                     Г. Мінєнко 

 

 

Проєкт наказу підготував:                         Ознайомлені: 

заступник директора з НР                          Чурілова В.Є.   

Тарарива Л.Ю.                                            Шевирьова Г.Г. 

Сидоренко Н.М.  

Сергієнко Л.В.  


