
 

Сумська обласна рада 

Департамент освіти і науки   

Сумської обласної державної адміністрації 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

                                                             

НАКАЗ 

 
21.10.2021                                                    м. Суми                                        № 216-ОД 

 

Про особливості роботи Інституту під час  

«червного» рівня епідемічної небезпеки поширення  

гострої респіраторної хвороби   COVID-19",  

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” 

 
            Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №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, листом Міністерства освіти і 

науки України «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти під час епідемічної 

небезпеки» від 21.10.2021 року № 802, враховуючи, що з 00 год.00 хв. 23 жовтня 2021 року  

на території Сумської області встановлюється «червоний» рівень епідемічної ситуації та 

беручи до уваги специфіку організації учбового процесу в Інституті 

 

НАКАЗУЮ: 

 
1. Встановити з 23 жовтня 2021 року у комунальному закладі Сумський обласний 

інституту післядипломної педагогічної освіти, визначені Кабінетом Міністрів України 

обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «червоного» рівня епідемічної 

небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

2. На території Інституту на період дії «червоного» 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 навчальних занять в очній формі; 

3) проведення масових заходів (культурних, спортивних, розважальних, наукових, освітніх, 

професійних, тематичних та інших);  

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 
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наукової роботи Грицаю С.М., спільно із завідувачами кафедр та керівниками навчальних, 

навчально-методичних відділів, керівникам структурних підрозділів розробити заходи 

стосовно: 

- організації та здійснення освітнього процесу в Інституті, здійснення наукової, методичної 

роботи та проведення відповідних запланованих науково-педагогічними, педагогічними 

працівниками заходів (семінарів, конференції,  майстер класів тощо) за допомогою 

дистанційних технологій в період з 23.10.21року по 28.11.21 року; 

- своєчасно інформувати здобувачів освіти щодо змін в організації та здійсненні освітнього 

процесу. 

4. Педагогічні та інші працівники інституту на період  з 23 жовтня 2021 року по 28 

листопада 2021 року працюють у звичайному режимі з дотриманням відповідних 

обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для «червоного» рівня 

епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

5. 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; 

- взяти до уваги те, що проведення нагальних, невідкладних робочих нарад при ректорові, 

засідання Вченої ради, ректорату здійснюються у звичайному режимі з дотриманням 

протиепідемічних заходів; 

- повідомити працівників підпорядкованих їм структурних підрозділів про те, що 

проведення нагальних, невідкладних робочих нарад в структурних підрозділах, засідань 

кафедр, зібрань на період дії «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 здійснюються 

у за допомогою дистанційних технологій з використанням Microsoft Teams; 

- ознайомити під підпис працівників структурних підрозділів з наказом Міністерства 

охорони здоров’я України «Про затвердження професій, для  яких щеплення проти COVID-

19 є обов’язковим» від 04.10.2021 №2153, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

07.10.2021р. № 1306/36928 (додаток 1); 

- довести до відома інформацію про те, що працівники, які не щепляться проти COVID - 19 

в термін до 07 листопада 2021 року, будуть відсторонені від роботи без збереження 

заробітної плати на час дії карантину. 

- інформувати працівників підрозділів про те, що від щеплення  проти COVID - 19 

звільняються особи, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень,  

відповідно до переліку медичних протипоказань та застережень до проведення 

профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 

від 16 вересня 2011 року № 595 та надали  медичну довідку про це. 

6. Хурсенко А.С., начальнику відділу технічних засобів навчання, оприлюднити даний 

наказ на офіційному сайті комунального закладу Сумський обласний інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

 7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

В.о.ректора         Юрій НІКІТІН 
 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19?fbclid=IwAR1K7yNFflGT6ycXaWU0jdSJ5NZEZUv8YqMKa9cWT-7Wyx2P5oBD5rdGkCk
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19?fbclid=IwAR1K7yNFflGT6ycXaWU0jdSJ5NZEZUv8YqMKa9cWT-7Wyx2P5oBD5rdGkCk

