
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
54001 м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4-а, тел./факс 37 85 89 

http://www.moippo.mk.ua, e-mail: moippo@moippo.mk.ua

ВІД ' / f e - ' t O  оіиОбЦ

на № ______________
від _________________

Головам територіальних громад, начальникам 
управлінь (відділів, секторів) освіти міських 
(сільських, селищних) рад, керівникам науково- 
методичних установ, закладів дошкільної, 
загальної середньої, позашкільної, професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої, 
спеціальної, спеціалізованої освіти, керівникам 
закладів освіти інтернатного типу обласного 
підпорядкування, директорам інклюзивно- 
ресурсних центрів, директору Навчально- 
методичного центру професійно-технічної 
освіти

Про організацію освітнього процесу в 
Миколаївському обласному інституті 
післядипломної педагогічної освіти 
в умовах адаптивного карантину

Відповідно до статті 10 Закону України «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я», статті 12 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 24 січня 2020 року № 90), та з метою забезпечення епідемічного 
благополуччя населення України, попередження інфекцій, керованих 
засобами специфічної профілактики, на виконання постанови Кабінету 
Міністрів України від 13.09.2021 № 94 «Про внесення змін до постанов
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Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 і від 29 червня 2021 
року № 677», із метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
COVID-19 допуск слухачів курсів підвищення кваліфікації у Миколаївському 
обласному інституті післядипломної педагогічної освіти здійснюється при 
наявності відповідних документів.

Педагогічні працівники допускаються до занять лише при наявності:
-  документа про отримання хоча б однієї дози вакцини проти 

COVID-19;
-  документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації 

(міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про 
вакцинацію проти COVID-19);

-  негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на 
визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 
години (станом на час початку занять);

-  за наявності медичної довідки щодо абсолютних протипоказань та 
застережень до проведення профілактичних щеплень, відповідно 
до Переліку медичних протипоказань та застережень до 
проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом 
МОЗ від 16.09.2011 № 595 (у редакції від 11.10.2019 № 2070).

Просимо врахувати зазначену вище інформацію при направленні 
педагогів на курси підвищення кваліфікації.
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