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Відповідно до листа МОН України «Щодо безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу на час літніх канікул» № 1/9-305 від 04.06.2020, 

наказу МОН України від 16.03.2020 № 406 “Про організаційні заходи для 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19”, у зв’язку із закінченням 

навчального року та з метою посилення контролю за збереженням життя й здоров’я 

здобувачів освіти, здійснення заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

цивільного захисту, попередження надзвичайних ситуацій на Факультеті 

педагогіки і психології провести такі організаційні заходи щодо підготовки та 

перебування учасників освітнього процесу в літній міжсесійний період: 

Завідувачам випускових кафедр спільно з академічними кураторами та 

відповідальними особами з охорони праці та безпеки життєдіяльності від кафедр: 

1. Провести первинні інструктажі з безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу щодо безпеки життєдіяльності під чac літніх канікул про 

дотримання обмежень задля запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, правил пожежної 

безпеки, електробезпеки, безпеки дорожнього pyxy, профілактики шлунково-

кишкових захворювань, норм виробничої санітарії, правил поведінки в 

громадських місцях, а також користування громадським транспортом, 

попередження травмування на об’єктах залізничної інфраструктури, правил 

поводження на річках i водоймах, поведінки в умовах підвищення температури, 

попередження випадків перегрівання на сонці, дій у випадку надзвичайних 

ситуацій тощо за відповідними інструкціями з реєстрацією в журналах.  

Первинні інструктажі з безпеки життєдіяльності учасників освітнього 

процесу провести дистанційно, а у разі відвідування здобувачами освіти закладів 

освіти – відповідно до вимог Положення про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах 

освіти, затвердженого МОН України від 26.12.2017 № 1669. 

2. Заступнику декана по роботі зі студентами: 

2.1. Забезпечити контроль за дотриманням відповідного режиму на 

Факультеті та в гуртожитку на період літніх канікул, проведення позапланових 

інструктажів щодо додержання правил пожежної та техногенної безпеки, а також 

збереження майна. 

2.2. Провести роз’яснювальну роботу з батьками, усиновлювачами та 

опікунами студентів щодо попередження нещасних випадків під час літнього 

відпочинку, навчання з надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасних 

випадків. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 

Декан 
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