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НАКАЗ

« 0 3  2020 р. № ' м.Виноградів

Про продовження карантину

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання 
поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19» від 11 березня 2020 року 
№211, на підставі пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року 
№630, беручи до уваги статтю 32 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», Указ Президента України від 13 березня 2020 року №87/2020 
«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року 
«Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2», 
підпункт 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, враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, та 
відповідно рішення Уряду від 25 березня 2020 року №338-р.

Н А К А З У Ю :
1. Продовжити у Вищому професійному училищі № 34 м. Виноградів карантин 

-  до 24 квітня включно.
2. Заступнику директора з навчальної роботи (Доманич М.П.) організувати 

роботу викладачів загальноосвітніх та в.о. заступника директора з навчально- 
виробничої роботи (Брич І.Д.) спеціальних дисциплін із розробки завдань для 
дистанційного, самостійного опрацювання учнями навчального матеріалу з 
використанням оптимальних форм освітніх технологій, вебресурсу училища, тощо.

3. Старшому майстру (Міщенко П.П.):
3.1. Організувати роботу' майстрів виробничого навчання для забезпечення 

проведення вступного інструктажу уроків виробничого навчання за допомогою 
дистанційних технологій.

3.2. Організувати відпрацювання практичних навичок шляхом інтенсифікації 
навчального матеріалу: (навчальні групу ОП-11, ОБ-11, ЕЛ-11, СЛ-11, Ту-СЛ, ЕЛ-21, 
Буд-21, ОБ-21, ТМ-21, ЕЛ-31, СЛ-31, ТМ-31, ОБ-31); під час проходження виробничої 
практики (навчальні групи СЛ-21, ТМ-11) після нормалізації епідемічної ситуації.

3.3. Перенести поетапну кваліфікаційну атестацію (навчальна група Буд-31) з
23.03.2020 до закінчення епідемічної ситуації.
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4. Методисту училища (Фегер В.Т.), лаборанту (Головко В.В.) розмістити на 
вебсайті училища, та інших інтернет ресурсах посилання для дистанційного, 
самостійного опрацювання учнями навчального матеріалу.

5. Педагогічним працівникам забезпечити облік виконаних робіт у частині 
проведення занять за різними формами дистанційного навчання за період з 12.03. по
24.04.2020 року та надати звіти з підтверджуючими документами заступнику 
директора з навчальної частини (Доманич М. П.) та старшому майстру
(Міщенко П. П.)

6. Заборонити проведення масових заходів освітнього, спортивного характеру, 
Днів відкритих дверей в училищі.

7. Заступнику директора з навчально-виховної роботи (Міндак С.О.) розробити 
графік виходу на роботу вихователів гуртожитку.

8. Заступнику директора з навчально-виховної роботи (Міндак С.О.) 
організувати роботу керівника гуртків (Митровка І.Ю.) у вигляді індивідуальних 
занять з учнями з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які 
перебувають на повному державному утриманні та проживають в гуртожитку 
училища.

9. Завідуючому харчоблоком (Біба М.В.) припинити надання 
загальнодоступного харчування та продовжити харчування дітей сиріт які 
перебувають на повному державному утриманні.

10. Коменданту гуртожитку (Данко Н.В.) щоденно проводити моніторинг стану 
захворюваності учнів училища, які на період карантину проживатимуть у гуртожитку, 
інформувати медичну сестру училища про стан і виявлені випадки підозри на 
захворювання.

11. Керівникам структурних підрозділів, навчальних груп у разі виявлення 
захворюваності серед учнів, педагогічних та інших працівників училища інформувати 
дирекцію училища.

12. Суворо заборонити вхід сторонніх осіб до навчального корпусу та 
гуртожитку училища.

13. Медичній сестрі училища (Вереш О.В.) підготувати інформацію для учнів 
та працівників училища про заходи запобігання поширення хвороби, проявів хвороби 
та дій у випадку захворювання для розміщення на вебсайті училища.

14. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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