
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ЛЮБОТИНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

 

Н А К А З 

 

17.03.2020                                    м. Люботин                                     № 53 

 

Наказ про організаційні заходи 

для запобіганню поширення 

коронавірусу COVID-19 

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України  від 11.03.2020 № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»  та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020  № 406 «Про організаційні заходи для 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 ,  з метою запобігання поширенню 

коронавірусу COVID-19, враховуючи ч.3 ст. 113 Кодексу законів про працю України, ст. 

141 ЗУ «Про торгово-промислові палати в Україні», п. 8.3.3 Галузевої угоди між 

Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки 

України на 2016-2020 роки, Інструкцію про порядок обчислення заробітної плати 

працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 

102 - 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Інженеру з охорони праці Гаврилюк Н.А. продовжити роботу щодо інформування 

працівників ліцею щодо заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку 

захворювання; 

2. Завідуючому господарством Тарану О.М. забезпечити проведення профілактичних 

та дезінфекційних заходів у приміщеннях навчального корпусу, майстерень, гуртожитку; 

3. Секретарю атестаційної комісії Рожковій Т.Д. скоригувати графік проведення 

атестації педагогічних працівників ліцею; 

4. Фахівцю з питань цивільного захисту Діброві К.П. забезпечити заходи щодо 

впровадження діяльності функціональної підсистеми у режимі підвищеної готовності 

відповідно до пп.2 п.13 «Положення про функціональну підсистему навчання дітей 

дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки 

життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту» (Наказ Міністерства 

освіти і науки України від 21.11.2016 №1400); 

5. Керівникам структурних підрозділів: заступнику директора з навчально-

виробничої роботи Родченко О.Л., заступнику директора з навчально-виховної роботи 

Дякунчак Н.Я., методисту Рожковій Т.Д, старшому майстру Чаговець З.М. забезпечити 

виконання освітніх програм шляхом організації освітнього процесу з використанням 

технологій дистанційного навчання; 

6. Методисту Рожковій Т.Д. : 

- забезпечити подальше безперебійне функціонування платформи для дистанційного 

навчання здобувачів освіти ліцею; 



- здійснювати контроль за оперативним та своєчасним наповненням освітнього 

контенту платформи викладачами ліцею;  

7. Заступнику директора з навчально-виробничої роботи Родченко О.Л. : 

- забезпечити розміщення розкладу уроків на платформі дистанційного навчання 

згідно робочих навчальних планів; 

- ознайомити педагогічних працівників із технологіями дистанційної форми 

навчання; 

- забезпечити контроль якості інформаційного наповнення матеріалів до уроків на 

платформі дистанційного навчання. 

8. Старшому майстру Чаговець З.М. здійснювати контроль за забезпеченням 

координації дій майстрів виробничого навчання із здобувачами освіти відповідних 

навчальних груп, їх батьками. 

9. Майстрам виробничого навчання спільно з викладачами контролювати роботу 

здобувачів освіти під час дистанційного навчання, у разі невиконання вимог освітнього 

процесу терміново повідомляти їх батькам. 

10.  Запровадити з 17.03.2020 по 03.04.2020 дистанційну роботу вдома 

працівникам відповідно до списку. (Додаток 1) 

10.1. Працівникам, які переведені на дистанційну форму роботи вдома, скласти та 

затвердити у відповідних керівників структурних підрозділів індивідуальні плани роботи 

на період з 17.03.2020 по 03.04.2020. 

10.2. Упродовж робочого часу, визначеного Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, працівники зобов’язані: 

 виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором, 

 відповідати на дзвінки директора, керівників структурних підрозділів; 

 перевіряти електронну пошту, встановлені месенджери та оперативно відповідати 

на листи. 

10.3. Безпосередній керівник контролює, як працівники дотримуються вимог 

пункту 10.2 цього наказу. Якщо працівник без поважної причини порушить ці вимоги, 

безпосередній керівник подає доповідну записку директору, в якій ініціює скасування 

режиму дистанційної роботи на дому. У такому разі на підставі наказу з наступного 

робочого дня працівник повинен працювати на робочому місці. 

11. Бухгалтерії здійснювати нарахування заробітної плати: 

- педагогічним працівникам, які зайняті викладацькою роботою здійснювати оплату 

відповідно до тарифікаційних списків; 

- майстрам виробничого навчання та іншим працівникам, які виконують свої посадові 

обов’язки в дистанційному режимі, та зазначені у Додатку 1 починаючи з 17.03.2020 

оплату проводити виходячи із середнього заробітку за два попередні місяці; 

- усім іншим працівникам проводити оплату за фактично відпрацьований час, згідно 

штатного розпису. 

 12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор Люботинського професійного 

ліцею залізничного транспорту                                Ольга АГЄЄВА 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до наказу від 17.03.2020 №53 

 

Список працівників ліцею, які працюють дистанційно в період карантину  

17.03.2020-03.04.2020 

 

№ 

з/п 

Прізвище та ініціали працівника Посада 

1.  Барамикова Є.О викладач 

2.  Білоцерківська А.І. викладач 

3.  Бровченко Т.М. майстер в/н 

4.  Гаврилюк Н.А. інженер з ОП 

5.  Говор К.В. викладач 

6.  Гребенюк В.О. викладач 

7.  Демченко І.М. майстер в/н 

8.  Діброва К.П. фахівець з питань цивільного захисту 

9.  Дудо Ю.О. майстер в/н  

10.  Змій Н.І. майстер в/н 

11.  Кабушко А.С. майстер в/н 

12.  Каліненко С.Д. викладач 

13.  Каплун Є.О. викладач 

14.  Коваленко С.І. викладач 

15.  Коваленко Н.І. бібліотекар 

16.  Коваленко Т.В. викладач 

17.  Кропивка Н.І. майстер в/н 

18.  Яцина С.О. майстер в/н 

19.  Мельник Т.В. майстер в/н 

20.  Мельник М.І. майстер в/н  

21.  Перва О.С. майстер в/н 

22.  Підченко Л.М. викладач 

23.  Саакян Л.Є. майстер в/н 

24.  Саприкін О.О. майстер в/н 

25.  Сватовський І.П. викладач 

26.  Свистун В.В. викладач 

27.  Сологубовський Л.О. інженер-електронік 

28.  Суранова А.М. викладач 

29.  Тридуб Є.Г. викладач 

30.  Чернявська Я.О. майстер в/н 

31.  Яловенко Ю.К. майстер в/н 

 


