
 
 

Міністерство освіти і науки України 

Мигійський  коледж Миколаївського національного аграрного університету 

 

НАКАЗ  
 

12 березня 2020 р.        с. Мигія                                              № 27 

 

Про вжиття невідкладних 

заходів щодо запобігання 

захворювання викликаних 

коронавірусом COVID-19 

 

  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. за №211 

«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», а 

також листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 р. за №1/9-154, 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Оголосити в коледжі карантин з 12 березня 2020 р. по 03 квітня 2020 р.: 

призупинивши проведення аудиторних навчальних занять та масових заходів 

освітнього,  соціального, спортивного, мистецько-розважального, 

профорієнтаційного характеру, зокрема олімпіад, спартакіад, змагань, 

конкурсів,  в усіх корпусах та на території коледжу. Заборонити участь 

здобувачів вищої освіти коледжу від його імені у будь-яких масових заходах 

поза межами коледжу. 

2. Заступнику директора з навчальної роботи( Кузнєцовій Т.М.), заступнику 

директора з навчально-виробничої роботи (Родченку В.В.), завідувачам 

відділень (Недзельській О.Б., Іщенко С.В.) : 

2.1.  Перевести всі форми навчання здобувачів вищої освіти  на період карантину на 

дистанційне навчання з використанням системи «Moodle» та інших 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

2.2.  Скорегувати графіки освітнього процесу здобувачів вищої освіти денної форми 

навчання та графік лабораторно-екзаменаційної сесії здобувачів вищої освіти 

заочної форми навчання. 

2.3.  Внести зміни до розкладу занять, екзаменаційної сесії, атестації здобувачів 

вищої освіти, забезпечивши виконання в повному обсязі всіх видів навчальних 

робіт та форм контролю, передбачених навчальними планами. 

2.4.  Забезпечити безперервність освітнього процесу в коледжі. 

3. Завідувачам відділень коледжу  (Недзельській О.Б., Іщенко С.В.): 

3.1. Оповістити педагогічних працівників та навчально-допоміжний персонал щодо 

тимчасового призупинення аудиторних навчальних занять та змін у графіку 

освітнього процесу здобувачів вищої освіти денної форми навчання, графіку 

лабораторно-екзаменаційних сесій здобувачів вищої освіти заочної форми 

навчання. 

3.2. Забезпечити організацію та контроль щодо консультування здобувачів вищої 

освіти в дистанційному режимі. 



3.3. Повідомити педагогічних працівників про зміни у розкладі занять, 

екзаменаційної сесії, атестації здобувачів вищої освіти до 30.03.2020 р.  

4.  Заборонити проживання студентів в гуртожитку на період карантину (з 12.03. 

по 03.04.2020 р.), окрім студентів-сиріт та студентів позбавлених батьківського 

піклування.  

5. Коменданту гуртожитку (Бондарчук В.М) посилити пропускний режим шляхом 

заборони доступу осіб, які не проживають у гуртожитку. 

6. Медичній сестрі (Сіллаотс Т.І.) : 

6.1. щоденно проводити моніторинг  стану захворюваності серед педагогічних 

працівників, співробітників коледжу та здобувачів вищої освіти, зокрема і тих, 

які на вказаний період залишаться мешкати у гуртожитку коледжу. 

6.2. Провести інформування здобувачів  вищої освіти, педагогічних працівників та 

співробітників коледжу щодо заходів запобігання поширення хвороби, проявів 

хвороби та дій у випадку захворювання. Розмістити відповідну інформацію на 

офіційному сайті коледж. 

7.  Заборонити відрядження   співробітників коледжу та здобувачів вищої освіти в 

країни з високим ступенем ризику та в Україні. 

8. Заступнику директора з адміністративно-господарської частини  (Опрі В.І.) на 

період карантину: 

8.1.  Забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження масового 

розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненою корона вірусом 

СОVID-19 та гострих респіраторних інфекцій. 

8.2. Забезпечити медикаментами ізолятори гуртожитку коледжу (місця для ізоляції) 

для здобувачів вищої освіти з ознаками гострих респіраторних захворювань. 

8.3. Забезпечити виконання рішень тимчасових обласних протиепідемічних комісій. 

8.4. Забезпечити пропускний режим коледжу шляхом обмеження доступу на 

територію, в корпуси та гуртожиток коледжу сторонніх осіб. 

8.5. Забезпечити безперебійну роботу водопровідної і електромереж у навчальних 

корпусах, гуртожитку і інших об’єктах коледжу, протипожежну безпеку, 

проведення аварійно-відновлювальних робіт. 

9. Завідувачу бібліотекою (Михальченку І.О.) організувати надання послуг в 

дистанційному режимі та забезпечити безперебійний доступ до електронних 

інформаційних ресурсів. 

10. Шеф-кухарю їдальні (Криленко К.М.) призупинити роботу їдальні на період 

карантину. 

11. Заступнику директора з навчальної роботи  (Кузнєцовій Т.М.) на період з 

12.03.2020 року до 03.04.2020 року створити та очолити оперативну групу з 

епідеміологічного нагляду у складі завідувачів відділень, керівників 

структурних підрозділів і медичної сестри та забезпечити щоденне 

інформування директора про епідеміологічний стан в коледжі. 

12. Всім працівникам коледжу продовжувати працювати в штатному режимі. 

13. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчальної 

роботи Кузнєцову Т.М.  

 

Директор     О.П. Тофан 

 


