
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОДА 

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 34 м. ВИНОГРАДІВ 
90300, м. Виноградів, вул. І.Франка, 116, телефон 2-46-58, факс 2-41-34, e-mail:, 

vpu34vin@i.ua 

Про організацію освітнього процесу 
у Вищому професійному училищі № 34 м. Виноградів 
з 01 березня 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 COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та 
враховуючи рекомендації МОН згідно листів від 13.11.2020р №1/9-626 та №1/9/-
629, та протокол №2 від 25.02.2021р. позапланового засідання комісії з питань 
техніко-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій Виноградівської міської 
ради. 

НАКАЗУЮ: 

1. Проводити навчання у закладі освіти з 01 по 16 березня 2021 року за 
змішаною формою з урахуванням змін умов адаптивного карантину з 
суворим дотриманням протиепідемічних заходів згідно рекомендацій МОН 
та МОЗ та протоколу засідань постійної комісії з питань ТЕБ та НС щодо 
коронавірусу. 

2. З метою належного забезпечення освітнього та навчально-виробничого 
процесу заступнику директора з НВР - І.Д. Брич, заступнику директора з HP -
Доманичу М.П., заступнику директора з НВихР - С.О. Міндак, старшому 
майстру - Міщенко М.П., викладачам загальноосвітньої, професійно-
теоретичної підготовки організувати навчання з допомогою дистанційних 
технологій, розміщувати навчально-методичні матеріали (електронні лекції, 
презентації, тести, відео- конференції тощо) з предметів у відповідності до 
погоджених та затверджених навчальних планів на сайті закладу згідно 
розкладу навчальних груп та відпрацювання занять після нормалізації 
епідемологічної ситуаці. 

3. Майстрам виробничого навчання організувати та забезпечити проведення 
уроків виробничого навчання у лабораторіях закладу освіти враховуючи 
вимоги МОН та МОЗ (групи здобувачів освіти не більше 20 осіб). 
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4.2. 

4.3. 

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

забезпечення дистанційного навчання учнів та зворотного зв'язку з 
учнями та батьками; 
Відпрацювати особисту систему зворотного зв'язку з учнями та 
батьками; 
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 здобувача 
освіти із обов'язковою дезінфекцією дверей, ручок, керма автомобіля перед 
початком навчання кожного наступного здобувача освіти. 

7. На період посилених карантинних заходів з 01 по 16 березня 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 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 з добувачів освіти 
училища та оприлюднити на веб-сайті училища. 

10.Контроль за викоі^щиінаказу залишаю за собою. 
свїтїГ 
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