
  
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 
імені адмірала Макарова 
ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
 

09.06.2020 р.                                   м. Херсон                                           №    18                    
 
 
Щодо безпеки життєдіяльності 
учасників освітнього процесу 
під час літніх канікул 
 
 На виконання вимог, викладених в постанові Кабінету Міністрів України 

від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої короно вірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів», листі Міністерства освіти і науки України від 

04.06.2020 р. № 1/9-305 і п.4 розділу VIII Положення про організацію роботи з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в 

установах і закладах освіти від 26.12.2017 року № 1669 та з метою посилення 

контролю за збереженням життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, здійснення 

заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, попередження надзвичайних 

ситуацій у філії:  

 1. Деканам О.В. Дрозд, О.М. Дудченку, завідувачам кафедр А.А. Андреєву, 

О.Е. Ломоносовій, Л.М. Бойко, Д.В. Коновалову, П.Й. Гучеку, П.Є. Михаличенку, 

Г.В. Єрмолаєву, О.В. Щедролосєву заступнику директора із загальних питань 

О.В. Годині: 

 1.1. Провести первинні інструктажі з безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу щодо безпеки життєдіяльності під час літніх канікул про 

дотримання обмежень задля запобігання поширенню гострої респіраторної 

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

безпеки, електробезпеки, безпеки дорожнього руху, профілактики шлунково-

кишкових захворювань, норм виробничої санітарії, правил поведінки в 



  
 

громадських місцях, а також поводження з незнайомими людьми та предметами, 

користування громадським транспортом, попередження травмування на об’єктах 

залізничної інфраструктури, правил поводження на річках і водоймах, поведінки в 

умовах підвищення температури, попередження випадків перегрівання на сонці, 

дій у випадку надзвичайних ситуацій тощо за відповідними інструкціями з 

реєстрацією у журналах. 

 Первинні інструктажі з безпеки життєдіяльності учасників освітнього 

процесу проводити дистанційно, а у разі відвідування здобувачами  вищої освіти 

закладів освіти – відповідно до вимог Положення. 

 1.2. Забезпечити контроль за дотриманням режиму у закладах освіти на 

період літніх канікул, проведення позапланових інструктажів зі сторожами і 

черговими щодо додержання правил пожежної та техногенної безпеки, а також 

збереження майна.  

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

опікунами вихованців, студентів щодо попередження нещасних випадків під час 

літнього відпочинку. 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

директора з організаційно-виховної роботи О.В. Дрозд. 

3. Інформацію про виконання вимог зазначених документів заступнику 

директора з організаційно-виховної роботи О.В. Дрозд надати на засіданні 

керівного складу Херсонської філії на останньому тижні червня 2020 року. 

 4. Провідному фахівцю М.В. Чепінозі зміст цього розпорядження довести 

до відома керівників структурних підрозділів Херсонської філії під розпис. 

 
  
   Директор                                                                                                А.В. Ломоносов 
 
 
 


