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Дніпровський державний технікум 

енергетичних та інформаційних технологій

Н А К А З

12.03.2020 №05

м. Дніпро

Про заходи запобігання розповсюдження 

коронавірусної інфекції СОУЮ-19

На виконання рішення Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. 
пїодо введення обмежувальних заходів для запобігання розповсюдження 
захворювання на коронавірусну інфекцію СОУЮ-19, Постанови КМУ від
11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню та території України 
коронавірусу СОУГО-19», наказу Міністерства освіти і науки України від
12.03.2020 р. №392 «Про забезпечення виконання профілактичних і 
протиепідемічних заходів», розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 11.03.2020 р. № Р-185/0/3-20

НАКАЗУЮ;

1. Тимчасово, починаючи з 12.03.2020 р. по 03.04.2020 р. призупинити 
заняття за денною формою навчання в освітньому закладі та Курахівській 
філії Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних 
технологій.

2. Бондаренко В.М., заступнику директора з НР, Олійник Н.Г., 
завідувачу філією спільно з завідувачами відділень забезпечити 
безперервність освітнього процесу.



3. Перевести навчання у період з 12.03.2020 р. по 03.04.2020 р. на 
дистанційне з використанням електронних кабінетів та інших інформаційно- 
комунікаційних технологій відповідно до Положення про дистанційне 
навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
25.04.2013 №466.

4. Завідувачам відділень, головам ПЦК організувати проведення занять 
в дистанційному режимі та здійснювати контроль за їх проведенням.

5. Заборонити проведення масових заходів на території освітнього 
закладу та філії та участь студентів у масових заходах освітнього, наукового, 
соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в період з 
12.03.2020 р. по 03.04.2020 р.

6. Керівникам структзфних підрозділів з 12.03.2020 р. по 03.04.2020 р. 
врахувати настанови цього наказу при плануванні та організації роботи 
підрозділу, враховуючи можливість надання відпусток працівникам, які 
мають малолітніх дітей.

7. Чорній Г.В., завідувачу бібліотекою організувати надання послуг в 
дистанційному режимі та забезпечити безперебійний доступ до електронних 
інформаційних ресурсів.

8. Роденко Д.О., завідувачу лабораторією забезпечити безперебійну 
роботу інформаційно-телекомунікаційної мережі та надавати доступ 
студентам до комп’ютерних лабораторій та кабінетів.

9. Бондаренко В.М., заступнику директора з НР, Олійник Н.Г, 
завідувачу філією. Попович О.М., завідувачу навчально-методичним 
кабінетом розробити заходи щодо часткового переведення викладачів на 
роботу в дистанційному режимі з виконанням організаційно-методичної, 
методичної та наукової робіт.

9.1. Зобов’язати викладачів щотижнево звітувати (згідно затвердженої 
форми) про виконання педагогічного навантаження (за допомогою 
дистанційного навчання) та індивідуального плану самоосвіти (форма №1 
додається).

10. Осіпову О.М., заступнику директора з АГР, Олійник Н.Г., 
завідувачу філією з 12.03.2020 р. по 03.04.2020 р. забезпечити:

-  пропускний режим технікуму шляхом обмеження допуску на
територію та корпуси сторонніх осіб;

-  безперервне енергопостачання до всіх об’єктів технікуму;
-  виконання вимог правил протипожежної безпеки на території

технікуму;
-  дотримання температурного режиму та функціонування інженерних

споруд, мереж і комунікацій на період особливого режиму.



11. Осауленко О.О., інженеру з охорони праці провідному спеціалісту 
організувати інформування здобувачів освіти та співробітників освітнього 
закладу щодо заходів запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та 
дій у випадку захворювання і розміщення відповідної інформації на сайті 
0ійр5://то2. gov.ua/koronavirus-201 9-псоуУ

12. Осауленко О.О., інженеру з охорони праці провідному спеціалісту 
затвердити інструкцію з охорони праці на період особливого режиму 
(Додаток 1).

13. Осауленко О.О., інженеру з охорони праці провідному спеціалісту 
провести позачергові інструктажі зі студентами, працівниками та 
викладачами освітнього закладу і виконувати рішення тимчасових обласних 
протиепідемічних комісій.

14. Омельченко І.В., завідувачу гуртожитком вжити заходів 
безумовного дотримання режиму карантину при розповсюдженні вірусних 
захворювань. Виділити в гуртожитку місце для ізоляції здобувачів освіти з 
ознаками гострих респіраторних захворювань та обладнати його.

15. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор

Юрисконсульт

X А.В. Федько

Н.В. Чорна



Затверджено наказом 
від 12.03.2020 р. №05

ЗВІТ
викладача Дніпровського державного технікуму енергетичних та

інформаційних технологій
про результати організаційно -  методичної, методичної та наукової роботи та 

виконання індивідуального плану самопідготовки 
під час оголошення карантину в період з 12.03 по 20.03.2020р

(звіт готується по закінченні кожного тижня)

Таблиця 1 -  Організаційно -  методична робота з проведення дистанційного 
навчання
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Таблиця 2 -  Організація методичної роботи
№ Форма роботи Результат Форма звіту

Таблиця З -  Організація на)чсової роботи, самоосвіти
№ Вид роботи Результат

Підпис:


