
  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням педагогічної ради 

ВСП «РАТФК НУВГП» 

Протокол №5 від31.08.2020 

 

ЗАХОДИ 

щодо організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році 

 в умовах карантину  

 

№ Заходи щодо виконання тимчасового 

порядку організації освітнього 

процесу 

Відповідальний Дата Прим. 

1 

Заборонити працівникам і 

здобувачам освіти вхід на територію 

та до приміщень коледжу без 

захисної маски або респіратора. 

Захисні маски можуть не 

використовуватися тільки під час 

проведення занять у навчальних 

кабінетах, лабораторіях, майстернях, 

спортивних майданчиках, спортзалі. 

Під час пересування приміщеннями 

та територією коледжу використання 

захисних масок є обов’язковим; 

Антонюк В.П. Постійно 

на період 

карантину 

 

2 

Заборонити допуск до коледжу 

батьків або супроводжуючих осіб, 

крім тих, що супроводжують осіб з 

інвалідністю; 

Антонюк В.П. Постійно 

на період 

карантину 

 

3 

Забезпечити щоденний контроль за 

дотриманням протиепідемічних 

заходів, затверджених постановою 

Головного санітарного лікаря 

України від 22.08.2020  

№ 50, у всіх підрозділах коледжу; 

Шевченко О.В. 

Вознюк В.М. 

Кравчук О.М. 

Омельчук С.І. 

Самкова Т.В. 

Постійно 

на період 

карантину 

 

4 

Провести інструктаж для 

працівників коледжу щодо 

запобігання поширенню 

коронавірусної інфекції (COVID-19), 

дотримання правил респіраторної 

гігієни та протиепідемічних заходів; 

Кравчук О.М. 

Омельчук С.І. 

Самкова Т.В. 

До 03 

вересня 

2020 

 

5 
Організувати проведення постійної 

роз’яснювальної роботи з 

працівниками та здобувачами освіти, 

Самкова Т.В. Постійно 

на період 

 



щодо індивідуальних заходів 

профілактики та реагування на 

виявлення симптомів коронавірусної 

хвороби (COVID-19); 

карантину 

6 

Проводити роз’яснювальну роботу 

серед батьків студентів щодо 

необхідності вчасного звернення до 

сімейних лікарів у разі проявів 

симптомів коронавірусної хвороби 

(COVID-19) 

Кравчук О.М. 

Омельчук С.І.  

Самкова Т.В. 

Постійно 

на період 

карантину 

 

7 

Не допускати до навчання студентів, 

якщо вони  визнані такими, що 

потребують самоізоляції або 

лікування в медичних закладах, 

відповідно до галузевих стандартів у 

сфері охорони здоров’я; 

Керівники 

навчальних 

груп 

Постійно 

на період 

карантину 

 

8 

Не допускати на робоче місце 

працівників із ознаками гострого 

респіраторного захворювання або 

підвищеною температурою тіла 

понад 37,2°С. 

Шевченко О.В. 

Вознюк В.М. 

Шекель Н.І. 

Мосійчук А.В. 

Постійно 

на період 

карантину 

 

9 

Контролювати проведення 

щоденного скринінгу температури 

всіх працівників коледжу перед 

приходом на роботу та ведення 

відповідного журналу; 

Самкова Т.В. 

Шекель Н.І. 

Мосійчук А.В. 

Харюк І.М. 

Постійно 

на період 

карантину 

 

10 

Контролювати забезпечення 

працівників коледжу засобами 

індивідуального захисту із 

розрахунку 1 захисна маска на 3 

години роботи. Засоби 

індивідуального захисту мають бути 

у наявності із розрахунку на 5 

робочих днів, у т.ч. на 1 робочу 

зміну - безпосередньо на робочому 

місці працівника. 

Шевченко О.В. 

Самкова Т.В. 

Кравчук О.М. 

Омельчук С.І. 

Постійно 

на період 

карантину 

 

11 

Ознайомити керівників всіх 

підрозділів з Алгоритмом дій на 

випадок надзвичайної ситуації, 

пов’язаної з реєстрацією випадків 

захворювання на коронавірусну 

хворобу (COVID-19) серед 

здобувачів освіти та працівників 

коледжу; 

Самкова Т.В.  До 05 

вересня 

2020 

 



12 

Розмістити інформацію 

(плакати/банери) про необхідність 

дотримання респіраторної гігієни та 

етикету кашлю у всіх приміщеннях 

коледжу та гуртожитках. 

Поновлювати просвітницькі 

матеріали щодо організації 

протиепідемічних заходів в закладах 

освіти, згідно рекомендацій МОЗ 

України, в т.ч. на сайті коледжу; 

Самкова Т.В. 

Марценюк 

М.В. 

Постійно 

на період 

карантину 

 

13 

Здійснювати щоденний контроль 

стану здоров’я студентів на підставі 

інформації викладачів та класних 

керівників, з метою виявлення в 

учасників освітнього процесу 

можливих симптомів коронавірусної 

хвороби (COVID-19);   

Самкова Т.В. Постійно 

на період 

карантину 

 

14 

Забезпечити організацію 

централізованого збору 

використаних засобів 

індивідуального захисту та 

паперових серветок в окремі 

контейнери (урни) з кришками та 

поліетиленовими пакетами, з 

подальшою утилізацією згідно 

укладених угод; 

Вознюк В.М. До 01 

вересня 

2020 

 

15 

Забезпечити коледж необхідними 

засобами та обладнанням 

(безконтактними термометрами, 

дезінфекційними, антисептичними 

засобами для обробки рук, засобами 

особистої гігієни та індивідуального 

захисту) згідно з вимогами та 

організувати контроль за їх 

постійною наявністю; 

Вознюк В.М. Постійно 

на період 

карантину 

 

16 

Забезпечувати необхідні умови для 

дотримання працівниками правил 

особистої гігієни у відповідності до 

санітарних норм; 

Вознюк В.М. Постійно 

на період 

карантину 

 

17 

Задіяти додаткові входи в 

приміщення коледжу, щоб запобігти 

утворенню скупчення учасників 

освітнього процесу; 

Вознюк В.М. Постійно 

на період 

карантину 

 

18 Організувати місця для обробки рук 

антисептичними засобами на вході 

Вознюк В.М. Постійно 

на період 

 



до навчального та лабораторного 

корпусів коледжу. Місця для 

обробки рук позначити яскравим 

вказівником про правила та 

необхідність дезінфекції рук (банер, 

наклейка, тощо); 

карантину 

19 

Забезпечити проведення очищення і 

дезінфекцію поверхонь (в тому числі 

дверних ручок, столів, місць для 

сидіння, перил, тощо) після 

проведення занять, між навчальними 

змінами та у кінці робочого дня; 

Вознюк В.М. 

Харюк І.М. 

Постійно 

на період 

карантину 

 

20 

Розмістити контейнери/урни з 

кришкою для використаних масок з 

чіткою яскравою відміткою 

«Використані маски та рукавички» 

на території коледжу та в 

гуртожитках. Забезпечити очищення 

контейнерів/урн  згідно розроблених 

графіків; 

Вознюк В.М. 

 

До 05 

вересня 

2020 

 

21 

Забезпечити виконання заходів, 

передбачених Тимчасовими 

рекомендаціями щодо організації 

протиепідемічних заходів в 

гуртожитках в період карантину в 

зв’язку поширенням коронавірусної 

хвороби (СОVID-19), затверджених 

постановою Головного державного 

санітарного лікаря №48 від 

04.08.2020 р.;   

Шекель Н.І. 

Мосійчук А.В. 

Самкова Т.В. 

Постійно 

на період 

карантину 

 

22 

Організувати на вході до 

гуртожитків місця для обробки рук 

спиртовмісними антисептиками та 

контролювати наявність запасу 

антисептиків; 

Шекель Н.І. 

Мосійчук А.В. 

Самкова Т.В. 

Постійно 

на період 

карантину 

 

23 

Забезпечити в гуртожитках 

проведення очищення і дезінфекцію 

поверхонь (в тому числі дверних 

ручок, столів, місць для сидіння, 

перил, тощо) не менше трьох разів 

протягом робочого дня; 

Шекель Н.І. 

Мосійчук А.В. 

СамковаТ.В. 

Постійно 

на період 

карантину 

 

24 

Організувати проведення щоденного 

температурного скринінгу 

безконтактним методом усім 

працівникам гуртожитку перед 

Шекель Н.І. 

Мосійчук А.В. 

СамковаТ.В. 

Постійно 

на період 

карантину 

 



початком робочої зміни та 

працівникам коледжу і членам їх 

сімей, що проживають у гуртожитку, 

із записом у відповідному журналі; 

25 

В разі виявлення ознак гострої 

респіраторної хвороби у студентів, 

тимчасово ізолювати їх в спеціально 

відведеному приміщенні 

гуртожитку, проінформувати батьків 

(інших законних представників) та 

прийняти узгоджене рішення щодо 

направлення до закладу охорони 

здоров’я; 

Шекель Н.І. 

Мосійчук А.В. 

СамковаТ.В. 

Постійно 

на період 

карантину 

 

26 

Підготувати додаткові місця для 

самоізоляції мешканців гуртожитку, 

відокремлені від інших житлових 

приміщень;  

Шекель Н.І. 

Мосійчук А.В. 

СамковаТ.В. 

До 05 

вересня 

2020 

 

27 

Постійно підтримувати ізолятори та 

місця самоізоляції в повній 

готовності для використанням за 

призначенням; 

Шекель Н.І. 

Мосійчук А.В. 

СамковаТ.В. 

Постійно 

на період 

карантину 

 

28 

Мінімізувати пересування 

здобувачів освіти між навчальними 

кабінетами, аудиторіями, зокрема 

шляхом проведення занять впродовж 

дня для однієї і тієї ж групи в одній і 

тій самій аудиторії (кабінеті), 

застосування модульного підходу до 

організації вивчення дисциплін, 

тощо; 

Бараболя В.Ф. 

Чернишин 

М.М. 

Постійно 

на період 

карантину 

 

29 

Передбачити у розкладі занять 

можливість визначення різного часу 

початку та закінчення занять 

(перерв) для різних груп; 

Бараболя В.Ф. 

Чернишин 

М.М. 

Постійно 

на період 

карантину 

 

30 

За можливості забезпечити 

проведення занять з окремих 

предметів на відкритому повітрі; 

Бараболя В.Ф. 

Чернишин 

М.М. 

Постійно 

на період 

карантину 

 

31 

Контролювати проведення 

провітрювання приміщень після 

кожного навчального заняття 

впродовж не менше 10 хвилин; 

Бараболя В.Ф. 

Чернишин 

М.М. Вознюк 

В.М. 

Постійно 

на період 

карантину 

 



32 

Контролювати наявність 

антисептичних засобів у кожному 

автомобілі, обов’язкове 

використання засобів 

індивідуального захисту студентами 

та майстрами виробничого навчання 

під час навчання студентів водінню 

автомобіля так забезпечити 

провітрювання салону і обробку  

контактних поверхонь автомобіля 

антисептичними засобами після 

кожного заняття та вкінці робочої 

зміни; 

Богачук В.В. Постійно 

на період 

карантину 

 

33 

Провести обстеження баз 

проведення  навчальних практик в м. 

Рівне щодо їх роботи в умовах 

карантину та можливості 

дотримання студентами відповідних 

санітарних та протиепідемічних 

заходів; 

Богачук В.В. Постійно 

на період 

карантину 

 

34 

Провести розподіл студентів на 

базах практики з розрахунку не 

більше трьох осіб на одне 

підприємство чи організацію, з 

метою дотримання безпечної 

дистанції між студентами та 

працівниками; 

Богачук В.В. Постійно 

на період 

карантину 

 

35 

Забезпечити дотриманням 

відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів в умовах 

карантину в  навчальних майстернях 

та лабораторіях коледжу; 

Богачук В.В. Постійно 

на період 

карантину 

 

36 

Контролювати проведення 

опитування учасників освітнього 

процесу педагогічним складом 

коледжу перед початком занять 

щодо їх самопочуття та наявності 

симптомів респіраторної хвороби;  

Шевченко О.В. 

Омельчук С.І. 

Постійно 

на період 

карантину 

 

37 

Забезпечити проведення занять з 

фізичної культури згідно 

Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних 

заходів  у деяких закладах фізичної 

культури та спорту на період 

Настік С.М. Постійно 

на період 

карантину 

 



карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19), 

затверджених постановою 

Головного державного санітарного 

лікаря № 47 від 04.08.2020 р.; 

38 

Обмежити проведення масових 

заходів (нарад, зборів, тощо) в 

закритих приміщеннях (окрім 

заходів, необхідних для 

забезпечення функціонування 

коледжу - проведення педагогічних 

рад, засідання конкурсних комісій, 

конференцій трудового колективу 

тощо); 

Антонюк В.П. Постійно 

на період 

карантину 

 

39 

Щоденно здійснювати моніторинг 

стану здоров’я студентів, з метою 

виявлення у них можливих 

симптомів коронавірусної хвороби 

(COVID-19) та подавати інформацію 

голові ради класних керівників для 

узагальнення;  

Класні 

керівники,  

Козак Т.В. 

Постійно 

на період 

карантину 

 

40 

Розробити маршрути руху 

приміщеннями та територією 

коледжу, щоб запобігти скупченню 

учасників освітнього процесу та 

нанести відповідні лінії і встановити 

знаки; 

Шевченко О.В. До 01 

вересня 

2020 

 

41 

Попередити орендарів їдальні про 

необхідність дотримання вимог 

Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних 

заходів  у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19), 

затверджених постановою 

Головного державного санітарного 

лікаря № 50 від 22.08.2020 р. щодо 

організації безпечного харчування;  

Харчук Г.М. До 01 

вересня 

2020 

 

42 

Перед початком кожного заняття 

проводити опитування студентів 

щодо стану їх здоров’я та негайно 

надавати інформацію сестрі 

медичній та класному керівникові у 

Викладачі  Постійно 

на період 

карантину 

 



випадку виявлення студентів з 

симптомами коронавірусної хвороби 

(COVID-19); 

43 

На кожному занятті у журналі 

навчальних занять в графі 

«Короткий зміст уроку» перед 

темою уроку робити запис: 

«Опитування стану здоров’я»; 

Викладачі  Постійно 

на період 

карантину 
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Заступник директора з  
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