
Державний навчальний заклад 
«Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування»

НАКАЗ

19.10.2020 м. Одеса №233

Про протидію розповсюдження коронавірусної хвороби 
серед учасників освітнього процесу ДНЗ «ОВПУТТХ»

Відповідно до статті 9 закону України «Про освіту», пункту 3 статті 4 та пункту 4, 
статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», на виконання вимог 
абзацу 5 статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», 
постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 20020 року № 641 «Про 
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19 (зі змінами), 
рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій від 09.10.2020 (протокол № 35), листа Міністерства освіти і науки України від
12.10.2020 № 1/9-575 «Про вжиття організаційних заходів із протидії розповсюдженню 
СОУГО-19, наказу ДОНООДА від 15 жовтня 2020 року «Щодо протидії 
розповсюдження коронавірусної хвороби серед учасників освітнього процесу закладів 
освіти області», на підставі рішення педагогічної ради ДНЗ «ОВПУТТХ» від 13.10.2020 
року, пр. № 2, враховуючи стрімкий щоденний ріст захворюваності на корона вірусну 
хворобу на території Одеської області та з метою запобігання поширення 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19) в училищі
НАКАЗУЮ:
1. Забезпечити організацію освітнього процесу з використанням технологій 
дистанційного навчання з15.10по 15.11.2020 року.
2. Педагогічним працівникам училища забезпечувати освітній процес з використанням 
технологій дистанційного навчання з врахуванням технічних можливостей училища; 
учасників освітнього процесу (учнів, викладачів) з дотриманням вимог Інтернет- 
безпеки.
3. Педагогічним працівникам училища проводити широке інформування учнів та 
батьківської громадськості щодо особливостей освітньої діяльності училища у 
зазначений період.
4. Заст. директора з НВР Терновському В.Г. розмістити інформацію щодо здійснення 
освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання в училищі на 
офіційному сайті училища.
5. Заст. директора з НВР Терновському В.Г. забезпечити контроль щодо ефективності 
освітнього процесу у дистанційному режимі та виконання освітніх програм для 
здобувачів освіти.
6. Забезпечити дотримання норм та правил протиепідемічних заходів в училищі на 
період карантинних обмежень.
7. Заст. директора з НВР Терновськбщ В.Г. довести наказ до відома педколективу.
8. Контроль за виконанням наїйізу поїціасти на заст. директора з НВР Терновського В.Г.
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Директор училища: ЩШ  Л.Є.Висоцька

З наказом ознайомлений; * ,
Заст. директора з НВР В.Г.Терновсысий


