
07.05.2021 м. Хорол № 120

Про організацію освітнього 
процесу з 11.05.2021

Відповідно до рішення регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Полтавської області від 
06.05.2021 № 11/2021 на території Полтавської області із 7 травня скасовується «червоний» 
рівень епіднебезпеки і запроваджується «жовта» зона. З метою організації успішного 
завершення освітнього процесу у 2020-2021 н.р., збереження життя та здоров'я здобувачів 
освіти та працівників 
НАКАЗУЮ:

1. Відновити освітній процес у приміщеннях Центру з 11.05.2021 року.
2. Класним керівникам та майстрам виробничого навчання груп: 119 ТМ. 37 кух.оф.,

39 кух.конд., 12 КК, 21 ТСВ, 11 ТСВ інформувати здобувачів освіти щодо організації 
освітнього процесу з 11.05.2021 та забезпечити присутність здобувачів освіти на період 
відновлення занять.

3. Майстрам виробничого навчання гр. 121 ТМ, 122 ТМ, 42 сл., 41 кух.оф., 
22 КК, 12 ТСВ, 40 кух., 42 кух. забезпечити контроль за проходженням виробничої практики та 
виробничого навчання на виробництві із дотриманням протиепідемічних заходів.

4. Керівникам підрозділів: Демиденку С.В., Штанько Т.П., Левченко В.І., Семенюті О.І., 
Зайцеву О.В., Барановському В.А., Литвишку В.В., Назаренку М.І. провести додаткову 
роз'яснювальну роботу з працівниками щодо організації освітнього процесу в умовах 
карантину, організації умов харчування і проживання у гуртожитках та забезпечити проведення 
дезінфекції приміщень Центру та ТВСВ на період карантину згідно попередньо затвердженого 
графіка.

5. Закріпити кабінети для проведення теоретичних занять за навчальними групами з 
метою мінімізації контактування між собою учасників освітнього процесу згідно додатку 1.

6. Інженерам з ОП Гречці В.О., Портяннику Ю.В. та сестрам медичним Перепечиній Т.С., 
Копичко С.В. посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів у закладі освіти на 
період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19), затверджених 
постановою Головного державного санітарного лікаря України від 23.04.2021 №4

7. Прийняти до відома, що наказом по Центру від 28.04.2021 № 110 встановлені додаткові 
вимоги щодо ведення освітнього процесу на період карантину у зв’язку із поширенням 
короновірусної хвороби (СОУШ-19).

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Штанько Т.П. 
заступника директора з НВхР Демиденка С.В. та завідувача відділення Левченко В.І.

1. Закріплення кабінетів для проведення теоретичних занять за навчальними групами з
Додатки:

Віталій ЗАЄЦЬ

В. Барановський
B. Левченко 
Т. Перепечина
C. Копичко 
О. Семенюта

В. Литвишко 
М. Назаренко 
Ю. Портянник 
О. Зайцев



Додаток 1
до наказу №120 від 07.05.2021

Закріплення кабінетів для проведення теоретичних занять 
за навчальними групами з 11.05.2021

Група,
курс

№ закріпленого 
кабінета

Зав. кабінета

м. Хорол
119 ГМ. III курс 18 Христенко Ю.О.

37 кух.оф., III курс 16 Марусенко О.В.

39 кух.конд, II курс 20 Котенко А.О.
Територіальне відокремлене спеціалізоване відділення

11 ТС В, II курс 10 Грицай Т.А.
21 ТСВ, Шкуре 14 Портянник Ю.В.

12 КК, II курс 9 Галізіна С.М.

Заступник директора з НВхР 

Завідувач відділення

С. Демиденко

В. Левченко


