
КИЇВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ 

 

 

НАКАЗ  № 38/к 

 

 

від 19 березня 2021 року 

 

Щодо тимчасового переходу  

на дистанційну форму навчання 

 

 На підставі рішення Постійної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Виконавчого органу Київської міської ради КМДА протокол 

№20 від 18.03.2021 року, у зв’язку з погіршенням 

епідеміологічної ситуації, спричиненої поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)   

Н А К А З У Ю: 

1. Запровадити в коледжі дистанційну форму навчання 

з 20 березня по 09 квітня 2021 року. 

2. Навчальній частині внести необхідні зміни до 

графіка освітнього процесу та розкладу занять. 

3. Доручити головам циклових комісії довести до 

викладачів і студентів порядок організації навчання. 

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи 

Корнієнку М.М. контролювати виконання завідувачами 

відділень, головами циклових комісій і викладачами 

організації навчання студентів. 

 5. Запровадити гнучкий режим роботи для 

адміністративних працівників та обслуговуючого персоналу 

коледжу і гуртожитку. 

6. Призупинити роботу гуртків і секцій у коледжі.      

8. Заступнику директору з адміністративно-

господарської роботи Шевчуну І.М, завідувачу гуртожитку 

Шевчун О.В.: 

8.1. Скласти та контролювати виконання графіків 

вологого прибирання і дезінфекцій приміщень коледжу та 

гуртожитку; 

8.2. Не допускати до роботи працівників з ознаками  

інфекційних захворювань; 

8.3. Посилити пропускний режим охороні коледжу та 

гуртожитку, не допускати в приміщення сторонніх осіб без 

дозволу адміністрації коледжу; 



8.4. В гуртожитку коледжу виділити місця для 

ізоляції студентів з ознаками гострих респіраторних 

інфекцій. 

8.5. Продовжувати проведення з працівниками і 

студентами в гуртожитку роз’яснювальної роботи по 

дотриманню правил профілактики і особистої гігієни; 

8.6. Посилити заходи протипожежної профілактики в 

приміщеннях коледжу та гуртожитку. 

8.7. Підтримувати функціонування інженерних споруд, 

мереж і комунікацій коледжу і гуртожитку забезпечивши 

необхідний температурний режим у приміщеннях. 

8.8. Контролювати виконання профілактичних заходів 

щодо попередження масового розповсюдження гострої 

респіраторної хвороби спричиненої коронавірусом і гострих 

респіраторних інфекцій забезпечивши коледж і гуртожиток 

дезінфікуючими та миючими засобами; 

 8.9. Не дозволяти проведення масових заходів в 

приміщеннях гуртожитку та коледжу; 

 9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за 

собою. 

 

 

 

 

 

В.о. директора коледжу      Анатолій ПОХРЕСНИК 


