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Про підготовку до організованого 
початку 2020-2021 навчального року

На виконання Положення про організацію освітнього процесу у ВСП «Запорізький 
металургійний фаховий коледж Запорізького національного університету» , Положення про 
розроблення навчальних планів підготовки здобувачів ступенів фахової передвищої освіти у 
ВСП «Запорізький металургійний фаховий коледж Запорізького національного 
університету», з урахуванням постанови кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 
«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненою 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2», Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 
заходів у закладах освіти в період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 
хвороби (СОУШ-19), затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 
30.07.2020 № 42, наказу ЗНУ № 341 від 20.08.2020 року, та з метою забезпечення 
сприятливих умов для здобуття передвищої освіти студентами

НАКАЗУЮ:

Е Затвердити графік освітнього процесу на 2020-2021 навчальний рік для денної та 
заочної форм здобуття освіти (Додаток 1).

2. Затвердити «Тимчасовий порядок організації освітнього процесу в період карантину у 
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУШ-19)» (далі -  порядок) (Додаток 2).

3. Призначити особою, відповідальною за координацію діяльності Коледжу, спрямовану 
на запобігання ускладнення епідемічної ситуації, і контроль за дотриманням основних 
положень Порядку, виконуючу обов’язки заступника директора з НВР Демидову Л.С;
* 4. Секретарю методичного кабінету Мірошніченко М.В. забезпечити постійне
оперативне інформування через офіційний сайт Коледжу щодо протиепідемічних заходів 
запроваджуваних у ВСП «Запорізький металургійний фаховий коледж Запорізького 
національного університету» у відповідності до Порядку, в тому числі розмістити



інформацію про порядок дій за підозри захворювання на СОУГО-19, або інше респіраторне 
захворювання (з підвищеною температурою).

5. Заступнику директора з НР Островській Ю.О. та лаборанту навчальної частини 
Хоменко Н.Ф.:

5.1. Підготувати до 01.09.2020 розклад занять на 1 семестр 2020/2021 навчального року з 
урахуванням заходів щодо соціального дистанціювання та уникнення скупчення, 
спрямованих на мінімізацію контактування з іншими особами, передбачивши:

- інтервальне (поденне, потижневе, позмінне) навчання студентів різних відділень;
- мінімізацію пересування студентів у приміщеннях коледжу, шляхом планування
проведення занять впродовж дня однієї і тієї ж групи в одній і тій самій аудиторії;
- блочне, (компактне) вичитування певних дисциплін;
- проведення занять з окремих дисциплін, зокрема фізичного виховання, на відкритому
повітрі;

5.2. Запровадити гнучку структуру навчального року, передбачивши можливість 
внесення змін до термінів проведення канікул, початку та завершення семестрів, перехід на 
дистанційну форму навчання з урахуванням епідемічної ситуації.

6. Заступнику директора з НР Островській Ю.О., завідувачам відділеннями, класним 
керівникам:

6.1. На період консультаційних тижнів з 27.08.2020 до 10.09.2020:
6.1.1. Скласти і затвердити графіки консультацій викладачів;
6.1.2. Організувати ліквідацію академічної заборгованості студентів коледжу.
6.2. У термін до 12.10.2020 забезпечити видачу логінів доступу до СЕЗН Моосіїе ВСП 

ЗМФК ЗНУ для підключення студентів, що вступили на навчання у 2020 році;
6.3. Надати завідувачу навчальної лабораторії інформаційного забезпечення освітнього 

процесу Сечину А.С. до 01.09.2020 розподіл викладачів комісій за часом проходження 
перевірки розроблених електронних курсів-в СЕЗН Моосіїе ВСП ЗМФК ЗНУ у відповідності 
до графіку (Додаток 3).

6.4. Забезпечити проходження членами комісій перевірки розроблених електронних 
курсів в СЕЗН Моосіїе ВСП ЗМФК ЗНУ у відповідності до графіку.

6.5. В термін до 15.09.2020:
6.5.1 Забезпечити переведення студентів на відповідний курс за результатами ліквідації 

академічної заборгованості;
6.6. Забезпечити проведення інформаційних занять зі студентами, викладачами та 

працівниками коледжу щодо дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних 
заходів, запроваджених у ВСП «Запорізький металургійний фаховий коледж Запорізького 
національного університету» у відповідності до Порядку, у такі терміни:

- викладачі та працівники -  до 01.09.2020;
- здобувані освіти 2, 3, 4 курсів -  до 15.09.2020;

6.7. Розглянути на засіданнях комісій питання про реалізацію практичної підготовки
студентів у 2020/2021 навчальному році та визначити заходи щодо гнучкої структури 
проведення навчальних та виробничих практик: передбачити можливість, у разі
необхідності, внесення змін до термінів і графіків їх проходження, організації на базі 
структурних підрозділів ВСП ЗМФК ЗНУ, поетапного проведення, використання технологій 
дистанційної підготовки.

6.8. Розглянути питання та визначити заходи щодо оновлення, модернізації освітніх 
програм та погодити їх з методичним кабінетом.



7. Викладачам коледжу:
' 7.1. Забезпечити ліквідацію студентами академічної заборгованості у відповідності до
затверджених графіків ліквідацій;

7.2. до 15.09.2020 пройти перевірку готовності навчальних дисциплін в СЕЗН Моосіїе 
ВСП ЗМФК ЗНУ згідно графіку перевірки.

8. Завідувачу навчальної лабораторії інформаційного забезпечення освітнього процесу 
Сечину А.С.:

8.1. Перевірити готовність комп’ютерних та мультимедійних лабораторій до початку 
навчального року;

8.2. Організувати перевірку готовності навчальних дисциплін в СЕЗН Моосіїе ВСП ЗМФК 
ЗНУ до 15.09.2020;

8.3. Подати звіт перевірки заступнику директора з НР Островській Ю.О. до 18.09.2020;
8.4. Забезпечити зарахування студентів в СЕЗН Моосіїе ВСП ЗМФК ЗНУ на навчальні 

дисципліни, викладання яких заплановано у першому семестрі 2020/2021 н.р.:
- 2 — 4і курси -  до 20.09.2020;
- 1 курс-до 12.10.2020;

8.5. Провести практичні заняття в СЕЗН Моосіїе ВСП ЗМФК ЗНУ для груп першого курсу.
9. Заступнику директора з АЕР Василенку М.Ф. та завідувачу господарством Бойко Т.В. 

забезпечити:
9.1. Готовність приміщень коледжу до початку навального року.
9.2. Необхідні умови для проведення термометрії безконтактними термометрами та 

дотримання працівниками правил особистої гігієни (рідке мило, антисептичні засоби для 
обробки рук, тощо).

9.3. Організацію централізованого збору використаних засобів індивідуального захисту, 
паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та поліетиленовими пакетами, з 
подальшою утилізацією.

9.4. Розміщення інформації (плакатів/банерів) про необхідність дотримання респіраторної 
гігієни.

9.5. Можливість використання запасних входів/виходів в приміщення коледжу.
9.6. Дезінфекцію приміщень коледжу у відповідності до «Тимчасового порядку організації 

освітнього процесу в період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 
СОУГО-19».

9.7. Підготовку й оприлюднення наказу директора про організацію роботи 
адміністративно-господарської частини в умовах карантину у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19) в термін до 25.08.2020.

10. Створити робочу групу швидкого реагування на зміни епідеміологічної ситуації у 
складі:

- виконуюча обов’язки заступника директора з НВР Демидова Л.С.;
- заступника директора з АГР Василенка М.Ф.;
- завідувача відділенням Приходько О.В.;
- завідувача господарством Бойко Т.В.;

* - керівника фізичного виховання Тищенко В.М.
11. Керівнику фізичного виховання Тищенку В.М.:
11.1. Забезпечити дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів в 

приміщеннях спортзалів та роздягалень.
12. Завідувачу гуртожитком Попову В.О., вихователю Попсуй О.Л.:



12.1. Забезпечити дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів в 
гіриміщенні гуртожитку в період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 
(СОУГО-19).

13. Заступнику директора з НР Островській Ю.О., заступнику директора з АГР 
Василенку М.Ф., виконуючій обов’язки заступника директора з НВР Демидовій Л.С. 
забезпечити контроль за дотриманням правил респіраторної гігієни та протиепідемічних 
заходів в приміщеннях та на території коледжу.

14. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Виконуюча обов’язки директора коледжу Ю.О.Островська

Старший і

15 прим: справа, бухг., гурт., ВК, АГР, БНВ, ДЛС, ПОВ, ТВМ, ОЮО, 2 відділ, НЧ, МК, САС
« V V V V V у  у/


