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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Тимчасовий порядок організації освітнього процесу у ВСП 
«Запорізькому металургійному фаховому коледжі запорізького національного 
університету» (далі Коледж) на період карантину (далі Порядок) спрямований на 
запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної 
хвороби (СОУГО-19).

1.2. Порядок розроблено відповідно до таких нормативно-правових, 
інструктивних та методичних документів:

• постанови Кабінету Міністрів України № 641 від 22.07.2020 «Про 
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненою коронавірусом 8АК8-Со У-2»;

• постанови Головного державного санітарного лікаря України № 42 від
30.07.2020 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 
протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19)»;

• постанови Головного державного санітарного лікаря України № 47 від
04.08.2020 «Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації 
протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури та спорту на період 
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО- 19)»;

• листу МОН України № 1/9-420 від 05.08.2020 «Щодо організації роботи 
закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році»;

• Положення про організацію освітнього процесу у ВСП «Запорізькому 
металургійному фаховому коледжі запорізького національного університету», 
наказів ректора та ін.

1.3. Порядок визначає додаткові вимоги до організації освітнього процесу в 
Університеті, спрямовані на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок 
поширення коронавірусної хвороби (СОУГО-19).

1.4. Координацію діяльності Коледжу, спрямовану на запобігання 
ускладнення епідемічної ситуації, і контроль за дотриманням основних положень 
цього Порядку здійснює відповідальна особа, призначена наказом ректора, яка 
забезпечує:

, • проведення роз’яснювальної роботи з адміністративним, науково- 
педагогічним персоналом та здобувачами освіти щодо індивідуальних заходів 
профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби 
(СОУГО-19) серед персоналу або здобувачів освіти;
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• розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з 
реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (СОУГО-19) серед 
здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

• недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який потребує 
самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

• проведення інструктажу для працівників щодо запобігання поширенню 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19), дотримання правил респіраторної гігієни та 
протиепідемічних заходів.

1.5. На період дії карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 
(СОУГО-19) обмежується проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в 
закритих приміщеннях (окрім заходів, необхідних для забезпечення 
функціонування Коледжу - проведення педагогічних,методичних рад, засідань 
адміністративної ради, конкурсних комісій, зборів трудового колективу тощо).

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В НАВЧАЛЬНИХ
ПРИМІЩЕННЯХ КОЛДЕЖУ

2.1. На вході до всіх приміщень Коледжу організовуються місця для 
проведення термометрії безконтактним термометром, обробки рук антисептичними 
засобами. У санітарних кімнатах коледжу забезпечується наявність рідкого мила та 
антисептичних засобів.

2.2. Вхід та пересування в приміщеннях Коледжу всім суб’єктам освітнього 
процесу дозволяється тільки при наявності засобів індивідуального захисту 
(захисної маски або респіратора). Захисні маски можуть не використовуватися під 
час проведення занять в аудиторіях.

2.3. Допуск до роботи співробітників Коледжу здійснюється після 
проведення термометрії безконтактним термометром. Працівники із ознаками 
гострого респіраторного захворювання або підвищеною температурою тіла понад 
37,2°С не допускаються на робоче місце.

2.4. Для уникнення скупчення та дотримання соціального дистанціювання в 
приміщеннях Коледжу використовуються запасні входи / виходи.

2.5. Освітній процес здійснюється відповідно до затвердженого графіку з 
урахуванням заходів щодо соціального дистанціювання та уникнення скупчення, 
спрямованих на мінімізацію контактування з іншими особами, що передбачає:

• мінімізацію пересування студентів у приміщеннях коледжу, шляхом
планування проведення занять впродовж дня для однієї і тієї ж групи в одній і тій
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• , самій аудиторі;
• блочне (компактне) вичитування певних дисциплін;
• проведення занять з окремих дисциплін, зокрема фізичного виховання, на 

відкритому повітрі.
2.6. Педагогічний персонал Коледжу перед початком занять проводить: 

провітрювання приміщення аудиторії (не менше 10 хвилин); опитування студентів 
щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби.

В разі виявлення у здобувачів освіти ознак гострої респіраторної хвороби 
викладач доводить цю інформацію до відома відповідальної особи і адміністрації 
коледжу.

2.7. З добувач освіти, в якого виявили ознаки гострої респіраторної хвороби, 
тимчасово ізолюється в спеціально відведеному приміщенні, інформуються батьки 
(інші законні представники) та приймається узгоджене рішення щодо направлення 
його до закладу охорони здоров’я.

2.8. В разі виявлення у здобувана освіти, який знаходиться поза межами 
коледжу, ознак гострої респіраторної хвороби він має довести цю інформацію до 
цідома класному керівнику або завідувачу відділенням, відповідальної особи, 
адміністрації Коледжу.

2.9. Декан факультету, директор інституту, директор коледжу 
організовують роботу щодо моніторингу стану здоров’я здобувачів освіти своїх 
структурних підрозділів, які три і більше днів не з’являються на заняття.

2.10. Усі співробітники і здобувані освіти Університету несуть персональну 
відповідальність за використання засобів індивідуального захисту, дотримання 
соціального дистанціювання та санепідеміологічних вимог, встановлених чинним 
законодавством і цим Порядком.

2.11. Після проведення занять у кінці робочого дня проводиться очищення і 
дезінфекція поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил 
тощо).

2.11. Для безпечної утилізації використаних засобів індивідуального захисту 
в приміщення Колежу розміщуються урни з кришкою для використаних масок з 
чіткою яскравою відміткою «Використані маски та рукавички».

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

2.12. Порядок застосовується за умови перебування м.Запоріжжя на 
«зеленому», «жовтому» або «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки.

2.13. У разі зміни рівня епідемічної небезпеки на «червоний» відвідування 
коледжу здобувачами освіти заборонено, а освітній процес забезпечується з
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2.14. використанням технологій дистанційного навчання у відповідності до 
«Тимчасового положення про організацію поточного, семестрового контролю та 
атестації здобувачів фахової передвищої освіти із застосуванням дистанційних 
технологій навчання в ВСП «Запорізькому металургійному фаховому коледжі 
запорізького національного університету».

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з НР

,/
і/*

Заступник директора з АГР 

В.о.заступника директора з НВР 

Головний бухгалтер

Старший інспектор з кадрів

Ю.О.Островська 

М.Ф.Василенко 

Л.С.Демидова 

Р.І. Сіора 

Л.В.Карпенко


