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Міністерство освіти і науки України 

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

НАКАЗ

« /оЗ » 2020 р. м. Харків

Про тимчасове призупинення
освітнього процесу у коледжі

На підставі рішення Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 
та листа Міністерства освіти і науки №1/9-154 від 11.03.2020р.

НАКАЗУЮ:
1 .Призупинити освітній процес у коледжі терміном на три тижні з 10-00 години 

12 березня 2020р. до 3 квітня 2020р. та запровадити на цей період карантин.
2.3аступнику директора з HP Корольовій P.M. разом з диспетчерською службою 

розробити заходи щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після 
нормалізації епідемічної ситуації.

3.Заступнику директора з АГР Терешиній О.М. забезпечити проведення 
необхідного комплексу робіт щодо підтримання функціонування інженерних 
споруд, мереж та комунікацій коледжу.

4.3аступнику директора з ВР Лихно О.В. разом з сестрою медичною Євтуховою
І.М. забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження масового 
розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і 
гострих респіраторних інфекцій серед студентів та співробітників коледжу.

5.Заступнику директора з ВР Лихно О.В. відмовитись від проведення та участі у 
масових заходах освітнього, наукового, соціального , спортивного та мистецько- 
розважального характеру в усіх корпусах та на території коледжу, зокрема 
проведення олімпіад, спартакіад, змагань, конкурсів, виставок, концертів, пробного 
ЗНО та інших масових заходів на період тимчасового призупинення освітнього 
процесу.

6.Педагогічним працівника^ коледжу організувати роботу у дистанційному 
режимі з виконання студентами:

- самостійної роботи з навчальних дисциплін;
- виконання курсових проектів та робіт;
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7.У зв'язку з призупиненням освітнього процесу затвердити оновлений графік 
освітнього процесу на 2019-2020 н.р.

8.Тимчасово на період з 12 березня 2020р. до 3 квітня 2020р. призупинити 
допуск сторонніх осіб до приміщень коледжу та гуртожитку.

Відповідальні: Сєвєріна Л.А., Сироватська М.М.
9. Для студентів з ознаками гострих респіраторних захворювань, які 

проживають у гуртожитку, виділити місця для ізоляції.
Відповідальні: Сироватська М.М., Євтухова І.М.
10. Організувати інформування студентів та співробітників коледжу щодо 

заходів запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та дій у випадку 
захворювання та розміщення відповідної інформації на сайті 
(https://moz.gov.ua/koronavirus-201 9-п с о у )

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників директора 
відповідно до посадових обов’язків.

Директор В.О. Величко

Погоджено: заст.директора з HP
заст.директора з ВР 
заст.директора з АГР

Ознайомлені:

головний бухгалтер 
голова профкому

P.M. Корольова 
О.В. Лихно
0.М.Терешина 
Н.І. Гусєва 
Н.І. Явтушенко 
М.М. Сироватська
1.М. Євтухова 
Л.А. Сєвєріна
H.В. Решетняк
I.В. Крюкова
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