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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
ЧЕРКАСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. С.С. ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО 

  

 

НАКАЗ 

 

25.08.2020 р.      № 75 

 

Проособливості організації  

освітнього процесу у 2020-2021  

навчальному році 

 

Відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України «Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, cпричиненої корона 

вірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» від 

20.05.2020 р.№ 392 та від 22.07.2020 р. № 641, постанови Головного 

санітарного лікаря України МОЗ України від 30.07.2020 р. № 42 «Про 

затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідеміологічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку 

з поширенням хвороби COVID-19», листа МОН України від 06.08.2020 р. № 

1/9-423 «Про деякі особливості початку освітнього процесу у 2020/2021 

навчальному році» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Освітній процес 2020-2021 року розпочати для всіх курсів навчанняз 

01 вересня 2020 року. 

2. Допуск до приміщення коледжу учасників освітнього процесу, 

здійснювати лише за результатами температурного контролю, наявності у 

кожного захисної маски та індивідуальних дезінфікуючих засобів для рук, 

обробки клавіатури та мікрофонів, кулькових ручокдля внесення записів                 

у журналі обліку роботи викладачів, відсутності ознак респіраторних 

захворювань, студентів – обов’язково за пред’явленням студентського 

квитка. 

3. Перебування у приміщенні коледжу, особливо у місцях загального 

користування – виключно у захисних масках, з дотриманням безпечної 

дистанції  особливо під час проведення групових лекційних занять та занять з 

оркестрового та хорового класів. 

4. Заняття з оркестрового та хорового класів у 1 півріччі 2020-2021 

навчального року проводити переважно групами, склад яких визначає 

викладач дисципліни, але не більше 15 осіб. 
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5. Заступниці директора з навчальної роботи Є.О. Сергієнко, головам 

циклових комісій – Л.І. Кондес (загальноосвітні, гуманітарні та соціально-

економічні дисципліни) та І.В. Лісун (теорія музика, природничо-наукові та 

фундаментальні дисципліни) врахувати вимоги щодо забезпечення                

санітарно-епідеміологічних заходів у комплектації навчальних груп. 

6.  Продовжити практику часткового використання в освітньому 

процесі у разі потреби дистанційної форми навчання з дисциплін 

загальноосвітнього, гуманітарного та соціально-економічного циклу. 

7. Інженеру з охорони праці Л.А. Шмаюк: 

– організувати роботу з проведенням цільового інструктажу для 

учасників освітнього процесу щодо попередження захворювання на COVID-

19, 

–  розробити план заходів щодо попередження захворювань на COVID-

19 та інструкцію з охорони праці для працівників колледжу наперіод 

адаптованого карантину. 

– розробити інструкцію щодо правил виконання Постанови  Головного 

санітарного лікаря України Міністерства охорони здоров’я України від 

22.08.2020 №50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 

освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» та ознайомити з нею: 

          а)голів циклових комісій 29 серпня 2020 року о 12.00 в ауд. 309 

          б) керівників академічних груп 29 серпня 2020 року о 12.30 в ауд. 210 

  8. Завідувачці відділення О.Ю.  Помогайбо,  керівникам академічних груп1 

вересня 2020 р.о 10.30(у закріплених за академічними групами 

аудиторіях)ознайомити студентів коледжу з Інструкцією щодо виконання 

Постанови  Головного санітарного лікаря України Міністерства охорони 

здоров’я України від 22.08.2020 №50 «Про затвердження протиепідемічних 

заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)». 

  9. Головам циклових комісій провести інструктаж викладачів про правила 

поведінки учасників освітнього процесу в умовах пандемії 1 вересня о 10.30 

(в аудиторіях: 403, 202, 203, 303, 120, 311,  116, 114) 

10. Викладачам здійснювати систематичний контроль щодо не допуску 

до занять студентів з ознаками респіраторних захворювань. Про випадки 

відсторонення від занять студентів із зазначених причин терміново 

повідомляти адміністрацію коледжу. 

11. Адміністративно-організаційну та методичну роботу керівників 

підрозділів коледжу здійснювати за планом роботи Адміністративної ради.  

Засідання Адміністративної ради провести 29.08.2020 року о 12.00 год. (ауд. 

309) з розгляду питання особливостей організації освітнього процесу 2020-

2021 навчального року та 31.08.2020 року о 16.00 год. (ауд. 309) з розгляду 

питання ліквідації студентами академічної заборгованості за 2019-2020 

навчальний рік. 
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12. Заступнику директора з АГЧ Г.К. Мовсікову,  завідувачці господарством 

Г.М. Кондратьєвій забезпечити наявність засобів температурного контролю 

та санітарно-гігієнічними засобами місць загального користування, 

диспетчерську, пост швейцарів та аудиторії 114, 213, 309, 310, контейнерами 

для утилізації масок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


