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НАКАЗ

Виноградів № <74

Про організацію освітнього процесу
.у Вищому професійному училищі № 34 м. Виноградів 
з 11 січня 2021 року

На виконання постанови Кабінету Міністрів від 09.12.2020 року № 1236 «Про 
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2» та 
листа Міністерства освіти і науки України від 16.12.2020 1/9-697 «Щодо організації 
освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти з 08 
січня 2020 року»

НАКАЗУЮ:
1. Заборонити відвідування училища здобувачами освіти з 11 по 24 січня 2021 

року.
2. Запровадити на вказаний термін дистанційне навчання здобувачів освіти 

згідно розкладу занять.
3. Заступнику директора з НВР - І.Д. Брич, заступнику директора з НР - 

Доманичу М.П., заступнику директора з НВихР - С.О. Міндак та старшому 
майстру - Міщенко М.П.:
3.1. організувати освітній процес відповідно до наказу по училищу від 

01.09.2020 №88 «Про організацію освітнього процесу у Вищому 
професійному училищі № 34 м. Виноградів у 2020-2021 навчальному 
році»».

3.2. організувати дистанційне навчання уроків теоретичного та 
виробничого навчання відповідно до наказу училища від 12.03.2020р. 
№03 «Про організацію роботи училища під час введення 
обмежувальних заходів».

4. Викладачам-предметникам:
4.1. Заповнювати своєчасно планові електронні документи для 

забезпечення дистанційного навчання учнів та зворотного зв’язку з 
учнями та батьками;

4.2. Відпрацювати особисту систему зворотного зв’язку з учнями та 
батьками;



4.3. Здійснювати розробку власних педагогічних продуктів для 
забезпечення дистанційного навчання учнів (відеоуроки, 
відеоконференції, вебінари, тестування на онлайн платформах).

5. Керівникам гуртків забезпечити шляхом дистанційної роботи з гуртківцями 
виконання плану роботи на період дистанційного навчання.

6. Практичне індивідуальне водіння автомобіля здійснювати згідно графіку з 
обов’язковим перебуванням в кабіні автомобіля не більше одного здобувана 
освіти із обов’язковою дезінфекцією дверей, ручок, керма автомобіля перед 
початком навчання кожного наступного здобувана освіти.

7. На період посилених карантинних заходів з 11 по 24 січня 2021 року 
забезпечити запровадження гнучкого (дистанційного) режиму роботи 
працівників училища, а саме:

- для викладачів загальноосвітніх та спеціальних дисциплін - у режимі 
дистанційної (надомної) роботи;

- для інших працівників - згідно графіків, складених керівниками структурних 
підрозділів училища.

8. Працівникам гуртожитку училища суворо дотримуватися Тимчасових 
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в гуртожитках в 
період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО- 
19), затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 
04.08.2020 р. № 48 та забезпечити організацію протиепідемічних заходів у 
гуртожитку училища.

9. З наказом ознайомити всіх працівників училища та здобувачів освіти 
училища

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор учили; Володимир ГНАТКІВСЬКИИ
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