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НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ (ЗАПОРВЪКА ПОЛIТЕХНIКА>
(ВСП (ЗФККТ НУ (ЗАПОРIЗЬКА ПОЛIТЕХНIКА)>)

нАкАз

Nэ Ktм. Запорiжжя

Про перехiд до здiйснення освiтнього
процесу за змiшаним форматом навчання

Вiдповiдно до рiшення щодо скасування (червоного) рiвня
епiдемiологiчноi небезпеки поширення гостроi респiраторноi хвороби
COVID-l9 на терIтгорii Запорiзъкоi областi, приf,шrятого на позачерговому
засiдаrшi регiональноi KoMicii з IIитilнь техногенно-екологiчноi безпеки та
надзвичйнID( ситуацiй Запорiзькоi областi (протокол вiд 06.05.202l р. JФ 16),

постанови KMY вiд 21 .04.2а2ф. Ng405 кПро BHeceHIuI змiн до деяких aKTiB

Кабiнету MiHicTpiB Украiни)), наданнrIм рекомендацiй MiHicTepcTBoM освiти i
науки Украiни i MiHicTepcTBoM охорони здоров'я Украiни щодо посиленнrI
караЕтиннI,D( зчlходiв у зtlкJIадах освiти та на виконання постанови КМУ вiд
17 rпотого 2021р. Ns104, постанови КМУ вiд 9 грудIя 2020р. N 1236 кПро
вст€lновлення карантину та зацрвадженнrt обмеэлgв€lльних протиепiдемiчrшх
заходiв з метою запобiгання пошIФенню на територii Украiни гостроi

респiраторноi хвороби COVID- 1 9, спричиненоi KopoHaBipycoм SARS_CoV_2 ),
продовженням режиму надзвиtlайноi ситуацii до 30 червня 2а2| року; беручи

до уваги Указ Президента Украiни вй 13.03.2020р. N 87/2020 кПро рiшення
Ради нацiонапьноi безпеки i оборони УкраТни вiд 13 березня 2020р, <Про
невiдкладнi заходи щодо забезпеченIuI нацiональноi безпеки в умовах
спалаху гостроi респiраторноi хвороби COVID 19, спричшrеноi
KopoHaBipycoм SARS-CoV-2), постzlнову Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 22
липня 2020 р. Ng 64| кПро встtlновленнrr карантIд{у та запровадкення
посиленID( протиепiдемiчнlд< зо<одiв на територii iз значним поширеннrIм
гостроi респiраторноi хвороби COVID- 19, спричиненоi KopoHaBipycoм
SARS-CoV-2) (iз змiнами), наказ MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд



16.03.2020р. N 406 кПро органiзаffiнi з.lход,I дJtя зtlпобiгашrя пошIФенню
KopoHaBipycy COVID-l9), постанову Головного державного сшriтарного
лiкаря Украi'ни вiд 23.04.202|р. },llb4 кПро затвердженнrI гrротиепiдемiчшоr
заходiв у закпада:< освiти на перiод каракги}ry у зв'язку з поширенням
KopoHaBipycHoi хвороби (COVID - 19))

нАкАзую
l.Ha перiол дii каршпину, установленого з метою запобiгшrrrя

пошIФенню на TepиTopii Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID_l9
до 30 червня 202| р:

1.1. запровадити з 12.05.2021р. здiйснеr*rя освiтнього процесу
здобувачiв освiти ВСП (ЗФККТ НУ кЗапорiзька полiтехнiка> за змiшаним

форматом н€lвчttння;

1.2. заборониги проведення в коледкi MacoBlD( за,,чодiв (вистав, свят,
концертiв) за }частю здобувачiв освiти з бiльш нiж однiеi црупи та за
присутностi глядачiв (вiлвtлувачiв) ;

1.3. вiдвiдрання коледл(у здобувачами освiти у разi, коли на самоiзоляцii
через контакт з пацiенгом з пiдтвердденим випадком covlD-l9 перебувае
бiльш як 50 вiдсоткiв здобрачiв освiти та персонttлу коледку.

2. Заотугпrшу дФектора з НВР Великоднiй О.В., заступнику дФектора з

НВР Винокуровiй I.B. та методисту вiддiлення Смiрновiй Л.Ю. забезпечити
проведешш навчальню( зtш{rrть згiдно графiку освiтrrього процесу з 12.05.202l

року за змiшанллм форматом навчанIut.

3. Застугшrику д{ректора з НВР Вшrокуровiй I.B. забезпечити проведенtul
навчаJБнIо( црtжтик вiдповiдно до визначених TepMiHiB графiку освiтrъого
процесу (зi змiнаrrша).

4. Завiдувачам вiддiлеш Ребровiй О.В., Сайгак K.I. забезпечити
iнформрання студенгiв та ix батькiв гrро змilrи в проведеннi освiтнъого
процесу в коледжi та роз'ясrшовt}льну роботу щодо попередкеннrI та
гlрофiлактики зalхворюваностi, caHiTapHoi гiгiеrпr, технiки безпеки тощо.

5. Засryшrику дФектора з НВР Велшсоднiй О.В., заступнику дIФектора з
АГР Кошеrшоку Р.О., завiдувачу господарством Мiрошнiченко Л.А., завiдувачу
гуртожитком Рябцевiй Н.В. забезпечirги викон€lнIuI caHiTapHro< та
протиепiдемiологiчшлrr заходiв, спрямованих на запобiгання поширенню
iнфекфйшо< хвороб на терlтгорii коледжу та гуртожитку з обов'язковим

урахуванням вимог постанови Головного держtlвного санiтарного лiкаря
YKpairM вiд 23.04.202|р. Nэ4 кПро затвердження гrротиепiдемiчr*пr заходiв у
закJIадах освiти на перiод карантину у зв'язку з пошIФенItям KopoHaBipycHoi'
хвороби (COVID - l9)).



6. Заступrлшсу дIфектора з НВР Ве.тшпсоднй О.В. забезпечити
оприJIюд{енн;I даного нilкtlзу на сайгi колед}ку.

7. Коlrгроль за виконаншIм даного наказу зttлишtlю за собою.

!иректор коледжу

Пiдготуваrrа:
Великодна О.

Погоджено:
Кошелюк Р.о.
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Слободянник О.О. - голова IIПО ЗКР НУ
кЗапорiзька Полiтехнiка> Йr/
Павлов В.А. - голова студеtтгсъкоi

ради коледку ,ф
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