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НАКАЗ

« o í» 2020 р. № м. Виноградів

Про завершення 2019/2020 
навчального року та підготовку 
до нового 2020/2021 навчального року 
в умовах карантину

З метою реалізації основних положень Законів України „Про освіту”, „Про професійно- 
технічну освіту”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року 
№ 392 „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів 
послаблення протиепідемічних заходів”, наказу Міністерства освіти і науки України від
20.05.2020 № 664 „Про внесення змін до Календарного плану підготовки та проведення в 2020 
році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти”, з урахуванням листів від 08.04.2020 № 1/9-200 і № 1/9-201, від
16.04.2020 № 1/9-212 і №1/9-213, для організованого завершення 2019/2020 навчального року. 
Наказ №85 від 22.05.2020 Департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА Про завершення 
2019/2020 навчального року та підготовку до 2020/2021 навчального року. Лист MOH
25.05.2020 №1/9-271 Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти з 01 червня 2020 року. Позапланового засідання регіональної 
комісії Протокол №8 від 29 травня 2020 р. Закарпатської ОДА Регіональної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

НАКАЗУЮ:
Заступникам директора з НР Доманич М.П., з НВихР Міндак С.О., з НВирР Брич І.Д., 

ст. майстру Міщенко П.П., методисту Фегер В.Т., інженеру з питань ОП Мацкевич В.І., мед. 
працівнику Береш О.В., зав. господарством Ковач М.М. з урахуванням необхідності 
дотримання протиепідемічних вимог здійснити наступні належні організаційно-правові 
заходи щодо завершення поточного навчального року та підготовки закладу освіти до роботи 
в новому 2020/2021 н.р:

а) керівникам структурних підрозділів забезпечити завершення поточного 
навчального року відповідно до структури визначеної нашим закладом освіти на підготовку 
кваліфікованих робітників на початку навчального року, з урахуванням виконання навчальних 
планів та програм в усіх наявних навчальних групах ТМ-31, СЛ-31, Буд-31, EJ1-31 до 30 
червня 2020 р.

б) Заступнику директора з НР Доманич М.П., ст. майстру Міщенко П.П., до
28.05.2020 р. розробити та затвердити в установленому порядку графік заповнення журналів 
теоретичного та виробничого навчання та звітної річної необхідної документації 
педпрацівниками з 01.06.2020 р. З цією метою педпрацівникам в журналах теоретичного та 
виробничого навчання всім учням виставити необхідні оцінки за результатами навчання до 
12.03.2020н.р. та проведеного дистанційного навчання в період карантину.

Педагогічним працівникам забезпечити проведення:
-  занять з використанням дистанційних технологій навчання в групах (ОП-11, ОБ-11, 

ОБ-21, ТМ-21, CJ1-11).



-  консультацій з підготовки до ЗНО, ДПА у формі ЗНО;
-  консультацій із загальноосвітньої, професійно-теоретичної підготовки;
-  підготовки до поетапної та державної кваліфікаційних атестацій.

-  під час проведення очних занять дотримуватись вимог листа MOH №1/9-271 від
25.05.2020 (Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно- 
технічної) освіти з 01 червня 2020 року).

Майстрам виробничого навчання забезпечити:
-  проведення виробничого навчання в групах (CJ1-11, ТМ-21) з дотриманням всіх 

необхідних санітарно-епідемілогічних заходів, а саме: заняття проводити групами учнів не 
більше 10 осіб, після кожного уроку проводити не менше 15 хвилин провітрювання кабінетів 
та приміщень виробничих майстерень, забезпечивши 2-ох разове вологе прибирання із 
застосуванням дезінфікуючих засобів, а також дотримання всіма учасниками маскового 
режиму, проведення дезінфекції всіх інструментів і знарядь після кожного заняття, миття рук 
та застосування антисептиків.

-  проходження виробничої практики на підприємствах випускних груп (Буд-31, Ел-31,
Сл-31, ТМ-31, ОБ-31) з 01.06.2020р. по 23.06.2020р.
проходження виробничої практики на підприємствах груп (Буд-21, Ел-11, Ел-21, Сл-21, 

ТМ-11, ТУ-СЛ) з 01.06.2020р. по 25.06.2020р. з дотримання протиепідемічних вимог.
Інструкторам по водінню автомобілів розпочати індивідуальне навчання керування 

транспортними засобами з 01 червня 2020 року, погодивши Графік індивідуального навчання 
керування транспортними засобами з регіональним відділенням Національної поліції та 
Регіональним сервісним центром МВС.

Мед. працівнику закладу освіти Береш О.В. забезпечити проведення додаткового 
інструктажу з учнями випускних груп та учасниками освітнього процесу, щодо строгого 
дотримання санепідемічних вимог вказаних вище у підпунктах з підписом про ознайомлення.

в) Керівникам структурних підрозділів закладу освіти Брич І.Д., Доманич М.П., Міндак 
С.О., Міщенко П.П., Куруц М.М., Ковач М.М., Андрусяк О.В. здійснювати щоденний 
моніторинг законодавства, якими розробляються та затверджуються протиепідемічні заходи, 
що визначають особливості діяльності в освітній галузі на період карантину, забезпечити їх 
дотримання та виконання в нашому училищі.

В.о. Заступника директора з НВирР Брич І.Д., з урахуванням підсумків ДКА учнів 
випускних навчальних груп з професій: ТМ-31, СЛ-31, Буд-31, ЕЛ-31 з дотриманням всіх 
протиепідемічних заходів забезпечити своєчасну видачу дипломів кваліфікованого робітника 
до ЗО червня 2020р.

Заступнику директора з НЧ Доманич М.П., заступнику директора з НВихР Міндак 
С.О., в.о. заступника з НВиР Брич І.Д., методисту Фегер В.Т. ст. майстеру Міщенко П.П., в 
перехідних навчальних групах: ОП-11, ОБ-11, ОБ-21, ТМ-21, СЛ-11 забезпечити завершення 
навчального року за дистанційною формою навчання.

Всім учасникам освітнього процесу до 01.06.20р. підготувати та затвердити в 
установленому порядку індивідуальні плани роботи на період карантину з (12.03.2020р. - 
22.06.2020р.)

З метою виконання контрольних показників регіонального замовлення на підготовку 
кваліфікованих робітників на новий 2020/2021 н.р., заступнику директора з НВихР Міндак 
С.О. спільно з педагогічними працівниками нашого закладу освіти з метою проведення 
профорієнтаційної роботи серед випускників загальноосвітніх закладів регіону організувати 
та забезпечити проведення слідуючих організаційних заходів:

На веб-сайті училища розмістити окреме вікно: «Вступ 2020», де розмістити 
електронну заяву для вступу до нашого училища.

Розпочати роботу приймальної комісії з 01 червня 2020 р. в дистанційному онлайн- 
режимі, а після послаблення карантинних заходів з дотриманням всіх санітарно-епідемічних 
заходів в очному режимі.

У визначені приймальною комісією 53 загальноосвітні заклади регіону надіслати через 
відділення Укрпоштою лист дирекції про ознайомлення випускників із умовами прийому, 
зразок заяви, рекламний проспект.



Оголошення про прийом учнів на 2020/2021 н.рік до нашого училища розмістити в усіх 
можливих соціальних мережах (фейсбук, інстаграм та інших) регіональних засобах масової 
інформації (телебачення РТК та радіо Виноградів).

Інженеру з питань ОП Мацкевич В.І., зав. господарством Ковач М.М. до 10.06.2020р. 
розробити та затвердити в установленому порядку план-заходів для належної підготовки 
училища до роботи в новому 2020/2021 н.р. та осінньо-зимовий період, організувати і 
забезпечити їх неухильне виконання.

Гол. бухгалтеру Куруц М.М., бухгалтеру по зарплаті Брич С.І. забезпечити своєчасне 
нарахування та оплату відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення всім 
педпрацівникам до 30.06.20р., а також в установлені строки провести здачу всіх фінансових та 
статистичних звітів за II півріччя 2020р.

В.о. Заступника директора з НВР Брич І.Д. заступнику директора з НВихР Міндак С.О., 
ст. майстру Міщенко П.П., майстрам в/н Мацкевич В.І., Сокал І.Ф. забезпечити першочергово 
працевлаштування випускників із числа дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського 
піклування з подальшим нарахуванням їм всіх виплат при працевлаштуванні згідно вимог 
діючого законодавства України, а також максимально забезпечити працевлаштування всіх 
випускників.

Заступнику директора з НВихР Міндак С.О., коменданту гуртожитку Данко Н.В., 
вихователям Губані Ж.В., Сані Ч.Б., Бабіля Т.В. забезпечити своєчасне виселення учнів 
випускників з гуртожитку, провести моніторинг всіх жилих кімнат на предмет належного 
стану, необхідності виконання поточних ремонтів, ремонту меблів та електрообладнання.

Підсумкове засідання педагогічної ради призначити на 24 червня 2020р., якщо буде 
пом’якшення карантинних заходів в основному режимі (з дотриманням всіх санітарно- 
епідемічних вимог), в іншому випадку дистанційному в режимі через мережу ZOOM.

Мною до 25.06.2020р. підготовлено звіт про роботу колективу училища за 
2019/2020н.р., та буде опублікований на веб-сайті училища.

З даним наказом інспектору по кадрам Галас О.П. ознайомити під розпис всіх 
керівників структурних підрозділів закладу освіти.

Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Володимир ГНАТКІВСЬКИЙ


