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КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО

МИСТЕЦТВ

НАКАЗ

19.03.2021 № 19 -ОД

Про перехід на дистанційну форму роботи та навчання 
в КМАЕЦМ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №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» в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 17.02.2021 Ns 104 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету 
Міністрів України», а також відповідно до Протоколу №20 від 18.03 2021 
Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) та враховуючи збільшення кількості випадків 
захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID -19 серед учасників 
освітнього процесу КМАЕЦМ

НАКАЗУЮ:

1. З 20 березня 2021 року перевести освітній процес для здобувачів освіти 
у дистанційний формат за допомогою платформи Google Classroom.

2. Деканам факультетів (Палійчук А.В., Шарикову Д.І.) та в.о. директора 
фахового коледжу (Савенко Г.А.) забезпечити організацію та контроль 
за проведенням освітнього процесу за допомогою платформи Google 
Classroom відповідно до розкладу.

З. Заборонити присутність здобувачів освіти в приміщенні Академії.
4. Скасувати або максимально перевести в режим телефонних або відео 

конференцій усі нарадчі заходи та засідання підрозділів КМАЕЦМ за 
винятком виключних випадків.

5. Посилити забезпечення виконання профілактичних заходів, що 
направлені на запобігання розповсюдження COVID-19 у КМАЕЦМ, а 



саме: обмеження переміщень працівників по приміщенням, 
використання засобів індивідуального захисту, дотримання заходів 
повітряної безпеки, використання бактерицидних опромінювачів, 
вологе прибирання приміщення з засобами дезінфекції тощо.

6. Запровадити з 20 березня 2021 року до нормалізації епідемічної 
ситуації дистанційну роботу на дому працівникам наступних 
підрозділів КМАЕЦМ:
- Ректорат;
- Відділ наукової роботи та редакційно-видавничої діяльності;
- Відділ управління персоналом;
- Канцелярія та архів;
- Планово-фінансовий відділ;
- Бухгалтерська служба;
- Господарський відділ;
- Служба з охорони праці;
- Бібліотека;
- Навчальний відділ;
- Навчально-методичний відділ;
- Відділ з організації виховної та культурно-мистецької роботи 

студентів;
- Відділ інженерно-технічного та інформаційного забезпечення;
- Відділ матеріально-технічного постачання.

7. Керівникам структурних підрозділів довести зазначений наказ до 
працівників КМАЕЦМ.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректорів 
Овчаренко Г.Е., Чавус Л.І.

Ректор Олександр ЯКОВЛЕВ
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