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Про організаційні заходи 

щодо запобігання поширення 

коронавірусу СОУГО-19

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1236
від 09 грудня 2020 року «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» та рішенням Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановлюється 
з 00 год. 00 хв. 23 вересня 2021 року «Жовтий» рівень епідемічної небезпеки 
поширення СОУГО-19 на території всіх регіонів України

НАКАЗУЮ:
1. Продовжити термін адаптивного карантину в університеті до 31 грудня 
2021 року.
2. Перевести всі форми навчання в Сумському державному педагогічному 
університеті імені А.С. Макаренка для здобувачів вищої освіти, 
слухачів курсів підвищення кваліфікації, підготовчих курсів Центру 
професійно-кар’єрної орієнтації та вступу на навчання, відділу 
працевлаштування, професійно-технічної освіти та додаткових платних 
послуг з 23 вересня 2021 року з використанням технологій дистанційного 
навчання та інших інформаційно-комунікаційних технологій.
3. Директорам навчально-наукових інститутів, деканам факультетів, 
завідувачам кафедр:
• організувати проведення в дистанційному режимі навчальних занять 
відповідно до затвердженого розкладу;
• забезпечити та персонально контролювати реалізацію дистанційного 
навчання, контроль якості знань та організацію роботи науково-педагогічних 
працівників і допоміжного персоналу в директоратах, деканатах 
та на кафедрах.
3. Проректорам університету, спільно з директорами навчально-наукових 
інститутів, деканами факультетів, начальником навчального відділу 
(Петренко Л.В.) забезпечити:



• безперервність навчального процесу;
• організацію дистанційного навчання здобувачів вищої освіти 
з використанням відповідних технологій.
4. Заборонити у закладах освіти проведення масових заходів (вистав, 
свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи 
та за присутності глядачів (відвідувачів).
5. Проректору з науково-педагогічної роботи та інфраструктури Штиці ІО. М. 
на період карантину забезпечити:
• безперервне енергопостачання до всіх об'єктів університету;
• виконання вимог правил протипожежної безпеки на території університету;
• належні санітарно-гігієнічні вимоги для виконання роботи працівниками 
університету;
• вжиття всіх заходів щодо дотримання режиму карантину та запобігання 
поширенню захворювання на коронавірус СОУГО-19;
• організацію та контроль посиленої санітарної обробки приміщень 
університету та гуртожитків, а також щоденний моніторинг аналізу ситуації 
щодо стану здоров’я працівників та мешканців гуртожитків;
• проведення службами адміністративно-господарської роботи комплексу 
робіт щодо підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, 
комунікацій та відповідного температурного режиму в гуртожитках;
• забезпечити виконання рішень тимчасових обласних та міських 
протиепідемічних комісій.
6. Директору студмістечка Красілову А.Д. та комендантам гуртожитків 
посилити контроль за дотриманням працівниками та мешканцями гуртожитків 
протиепідемічних заходів в приміщеннях гуртожитків.
7. Начальнику відділу Веб-технологій Івченку В. О. здійснювати оперативне 
інформування працівників університету та студентів про організацію роботи 
університету на період карантину за допомогою офіційного сайту 
університету.
8. Директору Наукової бібліотеки Железняк І.О. організувати надання послуг 
в дистанційному режимі та забезпечити безперебійний доступ до електронних 
інформаційних ресурсів, представлених на сайті Наукової бібліотеки.
9. Начальнику відділу охорони здоров’я Яковенку М.І., керівникам 
структурних підрозділів посилити роз’яснювальну роботу щодо необхідності 
проведення щеплення проти СОУГО-19.
10. Дію наказу ввести з 23 вересня 2021 року.
11. Цей наказ діє до введення наступних розпоряджень Кабінету Міністрів 
України, Міністерства освіти і науки України та місцевих органів влади.
12. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою та покладаю 
на проректора з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури 
Штику Ю.М., начальника відділу охорони праці Міхеєнко Т.М., начальника 
відділу охорони здоров’я Якрвбнко МЦ.
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