
 

Сумська обласна рада 

Департамент освіти і науки   

Сумської обласної державної адміністрації 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

                                                             

НАКАЗ 

 

30.09.2021                                          м. Суми                                       № 174- ОД 
 

Про особливості роботи Інституту під час  

«жовтого» рівня епідемічної небезпеки поширення  

гострої респіраторної хвороби   COVID-19",  

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” 

 

            Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. 

№1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних проти-

епідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби   COVID-19", спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, 

відповідно до ст.29 ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб», ст.60 КЗпП 

України, враховуючи, що з 00год.00 хв. 23 вересня 2021 року  на території України 

встановлюється «жовтий» рівень епідемічної ситуації  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Продовжити з 01 жовтня 2021 року у комунальному закладі Сумський 

обласний інституту післядипломної педагогічної освіти, встановлені Кабінетом 

Міністрів України обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для 

«жовтого» рівня епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби   

COVID-19", спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. 

2. На території Інституту на період дії «жовтого» рівня епідемічної 

небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби   COVID-19", спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” забороняється: 

1) перебування в будівлях, спорудах, аудиторіях і гуртожитку без вдягнутих 

засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що 

закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно; 

2) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, наукових, 

освітніх, професійних, тематичних та інших) заходів за участю більше однієї особи  

на 4 кв. метри площі будівлі або наповненістю залів, аудиторій понад 50 відсотків 

місць у кожному окремому залі, аудиторії та за умови дотримання учасниками таких 

заходів відповідних санітарних, протиепідемічних заходів та здійснення 

обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників;  

3) проведення в Інституті масових заходів (свят, концертів) за участю 

здобувачів освіти з більше ніж однієї групи та за присутності глядачів (відвідувачів); 
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4) вживання будь-якої їжі, напоїв, кави, чаю в навчальних аудиторіях, 

коридорах, фойє Інституту. 

 3. Проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи Панченко С. М., 

проректору з науково-педагогічної та методичної роботи Удовиченко І.В., 

проректору з наукової роботи Грицаю С.М., спільно із завідувачами кафедр та 

керівниками навчально-методичних відділів розробити заходи стосовно: 

- організації та здійснення освітнього процесу з урахуванням наповненості 

аудиторій понад 50 відсотків місць у кожній аудиторії та за умови дотримання 

учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та 

здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників.  

- організації та здійснення наукової, методичної роботи та проведення 

відповідних запланованих науково-педагогічними, педагогічними працівниками 

заходів (семінарів, конференції,  майстер класів тощо) в тому числі і за допомогою 

дистанційних технологій; 

- своєчасного інформування здобувачів освіти щодо змін в організації та 

здійсненні учбового процесу. 

4. Перевести на дистанційну форму навчання слухачів усіх запланованих 

курсів підвищення кваліфікації з 11 жовтня 2021 року по 03 грудня 2021 року з 

використанням Microsoft Teams. 

5. Науково-педагогічні, педагогічні та інші працівники інституту на період  з 

11 жовтня 2021 року по 03 грудня 2021 року працюють у звичайному режимі з 

дотриманням відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених 

для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної 

хвороби   COVID-19", спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. 

6. Організувати на період з 11 жовтня 2021 року по 03 грудня 2021 року 

освітній процес за очною, заочною формою навчання для студентів магістратури 

усіх спеціальностей з дотриманням обмежувальних протиепідеміологічних заходів, 

передбачених для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки поширення гострої 

респіраторної хвороби   COVID-19", спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.  
7. Проректорам з відповідних напрямків роботи, керівникам структурних 

підрозділів, завідувачу гуртожитку, провідному інженеру з охорони праці  

забезпечити організацію та здійснення профілактичних заходів, які сприяють 

попередженню масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої короновірусом, і гострих респіраторних інфекцій (носіння масок, 

погодинне дезинфекційне прибарання приміщень Інтитуту, туалетів, обробка 

дверних ручек, прибирання прибудинкових територій, своєчасна утилізація 

використаних масок тощо). 

8. Проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи Панченко С. М., 

проректору з науково-педагогічної та методичної роботи Удовиченко І.В., 

проректору з наукової роботи Грицаю С.М., спільно із завідувачами кафедр, 

керівниками навчально-методичних відділів та керівниками структурних підрозділів 

інституту здійснювати контроль за дотриманням профілактичних заходів, які 

попередять масове розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

короновірусом, і гострих респіраторних інфекцій. 

9. Проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи Панченко С. М., 

проректору з науково-педагогічної та методичної роботи Удовиченко І.В., 

проректору з наукової роботи Грицаю С.М.,спільно із завідувачами кафедр, 

керівниками навчально-методичних відділів, керівниками структурних підрозділів 

повідомити працівників підпорядкованих їм структурних підрозділів про те, що 

проведення нагальних, невідкладних робочих нарад, ректорату, засідань кафедр, 

зібрань на період дії «жовтого» рівня епідемічної небезпеки поширення гострої 
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респіраторної хвороби COVID-19", спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” 

здійснюються у звичайному режимі з безпосередньою участю працівників з 

обов’язковим дотриманням карантинних обмежень та безпечної дистанції. 

10. Хурсенко А.С., начальнику відділу технічних засобів навчання, 

оприлюднити даний наказ на офіційному сайті комунального закладу Сумський 

обласний інституту післядипломної педагогічної освіти. 

   12 . Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

В.о.ректора         Юрій НІКІТІН 
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