
 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ»  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  

 

Н А К А З 

м. Харків  

 

16.12.2020                     №  496 - к 

 

Про продовження  

дії карантину   

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. 

№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID–19, спричиненої коронавірусом SARS–CoV-

 2» та листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-688 від 15.12.2020 «Щодо 

освітнього процесу в дистанційному режимі»  

 

н а к а з у ю: 

1. Ларисі ПЕТРИЧЕНКО, першому проректору, деканам факультетів: 

дошкільної і спеціальної освіти та історії – Христині ШАПАРЕНКО, психолого-

педагогічного – Оксані БАБАКІНІЙ, соціально-педагогічних наук та іноземної 

філології – Тамарі ОТРОШКО, в.о. декана факультету фізичного виховання та 

мистецтв – Миколі АНДРЄЄВУ; директорам:  Харківського педагогічного 

фахового коледжу – Ірині ПОЛЯКОВІЙ,  в.о. директора Красноградського 

педагогічного фахового коледжу – Любові КОТЕЛЕВСЬКІЙ, Балаклійського 

педагогічного фахового коледжу – Наталії ДЕНИСОВІЙ продовжувати 

забезпечувати організацію освітнього процесу шляхом використання технологій 

дистанційного навчання в період з 08 січня 2021 року до 24 січня 2021 року, 

неухильно дотримуючись положень чинного законодавства. 

2. Студентам денної форми навчання, у яких сесія розпочнеться з 

05 січня 2021 року скласти іспити у дистанційній формі:  

 психолого-педагогічний факультет: 511 пп, 511 мд, 511 по, 111 бп 

групи;  

 факультет дошкільної і спеціальної освіти та історії: 111 іст, 412 д 

групи; 

 факультет фізичного виховання та мистецтв: 412 м, 511 м групи;  

 факультет соціально-педагогічних наук та іноземної філології: 412 ср 

група.  
3. Науково-педагогічним та педагогічним працівникам у доступній формі 

здійснювати фіксацію виконання ними педагогічного навантаження – проведення 

занять, видачі завдань, їх перевірки, консультування, проведення поточного і 

підсумкового контролів. 



4. Заповнення журналів академічних груп та іншої документації в паперовій 

формі здійснити після завершення обмежувальних заходів. 

5. Аллі ХАРКІВСЬКІЙ, проректору з науково-педагогічної роботи,  

продовжувати забезпечувати проходження різних видів практики 

здобувачами вищої освіти шляхом використання технологій дистанційного 

навчання. 

6. Інні РЕПКО, проректору з науково-педагогічної роботи 

організувати виїзд студентів із гуртожитку, окрім студентів-сиріт; студентів, 

позбавлених батьківського піклування; здобувачів освіти з тимчасово 

окупованих територій в Донецькій та Луганській областях, Автономної 

Республіки Крим; регіонів із «червоним» рівнем епідемічної небезпеки та 

здобувачів освіти, які поєднують навчання з роботою. 

7. Ніні КУЗНЕЦОВІЙ, головному бухгалтеру, здійснювати оплату 

праці науково-педагогічним і педагогічним працівникам, адміністративно-

господарському персоналу (співпрацівникам) академії та структурних 

підрозділів, навчання у яких проводиться в дистанційній формі під час 

карантину, згідно з чинним законодавством. 
8. Запровадити гнучкий режим робочого часу і дистанційної (надомної) 

роботи в умовах продовження карантину науково-педагогічним, педагогічним 

працівникам та співпрацівникам. 

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

 

 

  

 

 

    
 

 

 

 

 
 

Ректор Галина   ПОНОМАРЬОВА 


