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1 Іро уведення в дію тимчасового 
порядку організації освітнього процесу 
в умовах карантину

З метою забезпечення безперервного проведення освітнього процесу у 
Відокремленому структурному підрозділі «Ірпінський фаховий коледж 
Національного університету біоресурсів і природокористування України» (далі 
-  Ірпінський ФК НУБіП України) у 2021/2022 навчальному році на період 
карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19), 
відповідно до статдл 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року № 4004-ХІІ, 
постанови Головного санітарного лікаря від 23.06.2021 р. № 9 «Про 
загвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину 
у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19)»

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити «Тимчасовий порядок організації освітнього процесу у 

Відокремленому структурному підрозділі «Ірпінський фаховий коледж 
Національного університету біоресурсів і природокористування України» у 
2021/2022 навчальному році на період карантину у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19)» (далі -  Тимчасовий порядок) (додається).

2. Заступнику директора з навчальної роботи забезпечити розміщення 
електронного варіанту Тимчасового порядку на сайті Ірпінського ФК НУБіП 
України у розділі «Освітня діяльність», підрозділі «Навчання в умовах 
карантину».

3. Завідувачам відділень, головам циклових комісій -  забезпечити 
доведення змісту Тимчасового порядку до відома педагогічних працівників і 
студентів коледжу для неухильного виконання.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 
навчальної роботи Сову В.М.

Директор коледжу Наталія ІЛБЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказом Ірпіпської о ФК 
НУБІП України 
від «зо» серпня 2021 р. № 94

Тимчасовий порядок
організації освітнього процесу у Відокремленому струкгуриому підрозділі

«Ірпіпський фаховий коледж Національної о універси гегу біоресурсів і 
природокористування України» у 2021/2022 и.р. па період карантину у зв’язку з 

поширенням коропавірусної хвороби (СОУ1І)-19)

1. Загальні положення
І Іей порядок діє у разі встановлення міецевою комісією з нигань техногенно- 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Ірпінської 
міської ради «зеленого», «жовтого», «помаранчевого» або «червоного» рівня 
епідемічної небезпеки.

Даний порядок та інформація про будь-які зміни щодо встановлених обмежень 
та умов організації освітнього процесу оприлюднюється на офіційному сайті 
коледжу.

2. Вхідний скрииіиг учасників освітнього пронесу па ознаки інфекційних
захворювань

Е У навчальні корпуси мають право заходити сгуденги, викладачі, 
співробітники коледжу та інші учасники освітнього процесу, зокрема батьки 
студентів.

2. Вхід та перебування в коледжі для усіх учасників освітнього процесу 
можливий за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема 
респіратора або захисних масок, що закривають ніс та рот, в тому числі виготовлених 
самостійно, після проведення термометрії безконтактним термометром медичною 
сесгрою. у  разі відсутності медичної сестри вхідний скринінг працівників проводить 
завідувач господарства навчального корпусу № 2.

3. У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад 
37,2°С або із ознаками гострого респіраторного захворювання, він не допускається до 
роботи з рекомендаціями звернутись за медичною допомогою до сімейного лікаря.

4. У разі виявлення підвищеної температури тіла понад 37,2°С або ознак 
ЮС І рої респіраторної хвороби (кашель, нежигь, осиплість голосу, почервоніння очей) 
у сіудентів, за відсутності батьків, студеній до занять не допускаються, одягають 
маску, тимчасово мають бути ізольовані в спеціально відведеному приміщенні 
закладу, інформуються батьки/інші законні представники (класний керівник/завідувач 
відділення по телефону повідомляє батьків про ситуацію) та приймається узгоджене 
рішення щодо направлення до закладу охорони здоров'я.

5. У разі підтвердження випадку коропавірусної хвророби СОУЮ-19 в одного 
із студентів, всі інші студенти відповідної групи визнаються такими, що потребують 
самоізоляції, та повинні вживати заходів, передбачених галузевими стандартами в 
сфері охорони здоров’я.

6. Викладачі коледжу перед початком занять проводять опитування студентів 
щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби. Якщо виникає



пьдофа щодо наявності у студента інфекційноі о захворювання, то його відправляють 
до медичної сестри для виміру температури тіла безконтактним термометром.

7. Після вилучення особи з симптомами інфекційної хвороби в приміщенні, де 
перебувала така осооа, проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекція 
висококонтактних поверхонь.

8. Після того, як здобувай освіти з підвищеною температурою тіла або 
респіраторними симптомами був відсторонений від освітнього процесу, до коледжу 
така особа може повернутись лише після одужання та отримання довідки від 
сімейного лікаря про те, що вона здорова та може бути допущена до відвідування 
закладу освіти.

9. Завідувачі відділень щоденно проводять моніторинг га аналіз відвідування 
занять здобувачами освіти з метою раннього виявлення збільшення захворюваності. 
Рез\льтати моніторингу повідомляються ідоденно до 8-30 заступнику директора з 
навчальної роботи.

10. Усі працівники закладу забезпечуються засобами індивідуального захисту із 
розрахунку 1 захисна маска на З години роботи. Засоби індивідуального захисту 
мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т. ч. на 1 робочу зміну - 
безпосередньо на робочому місці працівника.

11. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням 
чистих засобів індивідуального захисту, учасники освітнього процесу мають ретельно 
вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом.

12. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять у 
навчальних примішеннях. Під час пересування нримішегшями коледжу використання 
захисних масок є обов’язковим усіма учасниками освітнього процесу.

13. У процесі викладання навчальної дисципліни педагогічним працівникам 
реко.мендовано використовувати захисний щиток.

14. Для використаних одноразових масок у коледжі с спеціальні урни з 
яскравою відміткою «Використані маски та р\ кавички».

15. На вході до коледжу та у його приміщеннях передбачасгься розміщення 
інформаційних матеріалів щодо профілактики коронавірусної хвороби СОУГО-19.

3. Особливості організації освітнього процесу в умовах карантину
1. Освітній процес у коледжі організовано через поєднання традиційної освіти 

т а онлайн-технологій, тобто у формі зміщаного навчання.
2. Запроваджується гнучка структура навчального року з можливістю внесення 

змін до термінів проведення канікул, початку та завершення навчальних семестрів, з 
урахуванням епідеміологічної ситуації.

3. З метою впровадження заходів щодо застосування практики соціального 
дисганціювання та уникнення скупчення, спрямованих на мінімізацію контактування 
з іиши.ми особами, у коледжі розробляється та затверджується графік, за яким 
відбувається допуск студентів до коледжу (додаток 1), та маршрути руху студентів 
(додаток 2). Довільно пересуватися по коледжу не дозволяється.

4. За можливості, передбачається організація проведення навчальних занять з 
окремих предметів/дисциплін на відкритому повітрі.

5. Проведення занять в аудиторіях дозволяється лише для окре.мих груп.
6. Заповненість лекційних залів під час проведення занять, що передбачають 

поєднання кількох груп, не повинна перевищувати 50% при забезпеченні 
максимальної дистанції між студентами.



7. 1'ривалість кожної перерви збільшена до 15 хвилин, під час перерви 
злійсиюсться провітрювання аудиторій впродовж не менше 10 хвилин.

8. За умови сприятливої погоди здобувані освіти під час перерв перебувають на 
свіжому повітрі на коледжанському подвір’ї.

Номер пари Початок заняття Закінчення заняття
1 8.30 9.50
11 10.05 11.25

Обідня перерва 11.25-12.00
111 12.00 13.20
IV 13.35 14.55
V 15.10 16.30

Санітарна обробка примішень
10. Після проведення занять у кінці робочого дня проводиться очищення і 

дезінфекція поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил 
гощо).

11. Проведення культурних, спортивних, розважальних, соціальних, 
релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших заходів 
здійснюється відповідно до вимог всіановлених Кабінетом Мінісірів України.

4. Організація дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних
заходів у коледжі

1. Основним заходом гігієни рук в умовах коледжу є мипя рук з милом.
2. Використання антисептик} доцільне лише в тому випадку, коли немає 

лос тупу до води та мила.
3. Прогирання рук вологими серветками з метою знезараження або в якості 

за.міни миття рук або антисептичної обробки не рекомендується.
4. Миті'я рук з милом повинно тривати не менше 30-40 секунд.
5. Кожна санітарна кімната коледжу забезпечується двома рукомийниками, 

рідким .милом в дозаторі та електросушарками.
6. Передбачається проведення навчання працівників коледжу та здобувачів 

освіти щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх 
у тилізації, контроль за виконанням цих вимог.

7. Організовується централізований збір використаних засобів індивідуального 
захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та 
по.тіетиленовими пакетами з яскравою від.міткою «Використані маски та рукавички».

8. На вході до всіх приміщень коледжу організовуються місця для обробки рук 
антисептичними засобами.

9. У разі виникнення потреби залитнити приміщення коледжу використовується 
ті.тьки центральний вихід.

10. Вихід з коледжу передбачено тільки тю завершенню навчальних занять.
11. У період карантину організація питного режиму відбувається із 

використанням індивідуального посуду чи пляшки з водою.
12. Питання, які залишилися поза межами цього порядку, вирішуються 

індивідуально з черговим адміністратором.
Розглянуто та схвалено 

педагогічною радою коледжу. 
Протокол № 1 від 30.08.2021 р.



Додаток 1

Графік допуску студентів в приміїцсііни Ірпінського ФК НУБіП України

Група Часовий 
ін гсрвал

Вхід Корпус

1 курс(101Е-107Т) 8.00-8.10 Центральний Корпус № 2

1 курс (108К-114Х) 8.00-8.10 Запасний (з двору) Корпус № 2

2 курс (201Е-204М) 8.10-8.20 Централіліий Корпус № 2

2 курс (205Т-208Х) 8.10-8.20 Запасний (з двору) Корпус № 2

4 курс (3010-304(210)0, 406-К) 8.20-8.30 Центральний Корпус № 2

3-4 курс (305М-308К, 407К) 8.20-8.30 Запасний (з двору) Корпус № 2

1 -4 курс 8.00-8.30 Центральний (до 
аудиторій 1-5)

Корпус № 3



) } 
Маршрут руху студентів по корпусу №2

(вхід здійснюється двома входами)

Додаток 2

1 поверх
До аудиторії До аудиторій инжгагаиі̂

№ 10 № 12 и М К Р р г

№ 13 № 14

Бокові сходи Центральні сходи
2 поверх

До аудиторії 
№ 22

3 поверх
До аудиторій 

№ 31 
№ 33

До аудиторій 
№ 32 
№ 35

4 поверх
До аудиторій 

№ 41 
№ 43 
№ 44

До аудиторій 
№42 
№ 45 
№46

5 пс верх
А До аудиторій

|\|о 51 
№ 53 
№ 54

До аудиторій  ̂
№ 52 
№55 
№ 56


