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2. Про пiдготовку закладiв фаховоi передвищоi
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ПРОЕКТ РIШЕНЬ
засiдання Ради директорiв фахових коледжiв Запорiзькоi областi

2б серпня 2020 року

Заслухавши i обговОривши yci питання порядку денного засiдання,
р,lла ,пиреrсторliв

ВИРIШИJIА:

по першому питанню: (пiдсумки роботи Ради директорiв та
методичних об'еднанъ B2019 - 2020 навч€tльному роцi)

l iнформацiю прийняти до вiдома.
2 ЩиреКтораМ коледжiв сприяти роботi методичних об'еднанъ та

заJIучати викладачiв cBoik закладiв до участi в них.

[Io ДругомУ питанню: (пiдготовка закладiв фаховоi передвищоi
сlсвiти ЗапорiзькоI областi до нового навчшIъного року в умовах
rrзtrдсмiТ)

l Iнформацiю прийняти до вiдома.
2 /{иректорам коледжiв:

2.1. освiтнiй процеС в коледжiу 2O20l2O2l навчалъному роцi розпочати
вiдltовiдliо до освiтнього законодавства, з урахуванням вимог та
обмехсень, обумовлених карантином та посиленими
протиеIriдемiчними заходами у зв'язку з поширенням гостроi
ресгriраторноi хвороби CovID-l9, спричиненот KopoнaBipycoM SдRS-
СоV-2, запровадивши гнучку структуру навчilлъного року та графiк
навчаJIъних занять.

2.2 " Зат,верди,ги 'Тимчасовий порядок органiзацii освiтнього процесу
;iоJIеi]жу у 2a20l202l навчалъному Роцi в перiод карантину в зв'язку з
r]оширенням короновiрусноi хвороби (CovID- 1 9).

2.з. Зdбезпечити органiзацiю освiтнъого процесу у 20201202|
навчальному роцi з обов'язковим дотриманням:

- соцiаJrьного дистанцiювання i правил гiгiени, використовувати
засtiби iндивiдуального захисту та уникати масових скупчень;



"" i]{]]l;ir1I-}at1,I4 мiсlдя дJIя обробки рук та збору використаних масок i
Р'r'I(itВИЧОК,

вi/tкрити лекiлька входiв до будiвель коледжу;
IIрOвOдити реl,улярний монiторинг та аналiз вiдвiдування занять
сl,уltснтами З метою раннього виrIвлення збiльшення захворювано.ri
,гз irlс}лорплування служби громадського здоров'я у випадку рiзкого
,з(i i; l ;- l il е I I Fхrl;

li|}овоil,и,Iiиr регулярний монiторинг стану здоров'я сryдентiв та
праtilвникlв коледжу шляхом проведення TepMoMeTpiT та опитування
llloi(o самопочуття;
збiriл,!t_l;l-t,лt вiдс,ганъ мiж партами;
ijilji,lj:J1.10,t,Ot]yB'JI,и розмiтку на пiдлозi для органiзованого руху
{{ i) [) i4 z{t ) ilt.Vr iut r

t}t,lоl(ремI,Iти зони перемirценнrl для рiзних вiкових категорiй
c,l,y,teHTiB;

використовувати великi примiщення (у разi потреби) - зокрема akToBi
заiIи, рекреацii, коридори, адаптованi для потреб навчання;
-jii cilpl.trl l,jiивих логодних умов проводити заняття на вiдкритому
itrllзi:,рi;

- уникfftи органiзацiт видiв дiяльностi, якi вимагають безпосереднього
сiiiзи,;tlого контакry мiж студентами: зменшити кiлькiсть
kоbi) н iktlitiйHptx вправ, уникати групових iгор, що передбачають
li,lli'r lljl!rt{Иl'l коНТакТ, ПроВо дити paHKoBi зустрiчi iз дотриманням
t-.}i-ttriijibНtlT дистанцiТ, за можливостi, на свiжому повiтрi тоlцо;

закрiгtити за наtsччlJtъними групами oкpeмi навчальнi кабiнети.
забезtlсэчити iнформування здобувачiв освiти, ix батькiв (або iнших

ЗtlКOllНt4Х tlРеДСтавникiв) про правила органiзацii освiтнъого процесу,
iJ},TBI,{,\ Ir0}{Flr] :]аI{яТЬ В коледжi та перебуванrш в ньому в умовах
I i i]сф l jla к,гики розIlовсюдження KopoнaBipycHoT хвороби (COVID- 1 9);

i1- tiil:li]lrll роз-ясrlеi+ня батькам студентiв rцодо необхiдностi впровадження
об,ltехсУВ€lJlьниХ заходiВ стосовно вiдвiдування коледжу стороннiми
tlt;сlбами, спiлкування педагогiчних працiвникiв i батькiв здiйснювати
Jti4c,ц it}{tii й i.+tl, засобами зв'язку;



Запроllонувати батькам студентiв, якi належатъ до категорiЙ, яким не

Pei{()MeI{/{oBaIro перебувати в коледжi (особам iз хронiчними
.ii*i,i],I{0виN4и хвOробами, особами, якi мають розлади iMyHHoT системи,
t;ct i()itt"t !з захворюванням на цукровиЙ дiабет тощо) продовжити
riавчання за дистанцiйною формою, що максимilлъно забезпечить
гlотребу ik захисry та безпеки.

t{a гiоLla,r,Ky ноRого навчаJIъного року провести вiдповiднi заходи щодо
rЗИЯл},IСl [tтяl 1эiвtlя опануваннJI студентами навчального MaTepi*y, який
,i,; i iijIii,rdCя l liд LIac карантинних обмежень, визначити необхiднiсть
{.}l'}I,;.ii-лiзаrtiТ,Itоtsторення цього матерiалу, спланувати та органiзувати
сllс,fемат,изаrliю та узагаJIънення навчаJIьного матерiалу з

},'РаХуванням рiвня засвоення попереднього матерiалу студентами.
забезllg.tl,tти tIроведення iнструктажiв з охорони працi та безпеки
ltj,l;i t {:./liя;iыj{lc,t,i д.гtя Bcix учасникiв освiтнъого процесу вiдповiдно до
ii ;ii\сliiiiiелЁltих вимог, а також здiйснювати контроль за дотриманням
car li,гаtрних та Ilротиепiдемiчних заходiв.

,зеtJезtrе.tи,ги посилену caHiTapHy обробку примiщень i поверхонь в

itt)plt}cilK i гуртожитку, пiдготувати iзолятори для розмiщення хворих,
pl}ii iic l.(},liлсбуrоть госпiталiзацii, контактних осiб та осiб, що мають
iIlJljc(}\" !з;i"i и Iia самоlзоляц11.

uбпле>кеяrня проведення масових заходiв (нарад, зборiв тоIцо) в
lj;titритих tlримiщеннях (oKpiM заходiв необхiдних для забезпечення

фл,нкuiонування коледжу - проведеннJI педагогiчних рад, засiдань

робочих та дорадчих органiв, конкурсних комiсiй, конференцiй
i l}',, i.i.)lJC}I'O кОJIеКТиВУ ТОЩО);

;:':,lil jitd.lй,|,yi плеличний пункт коледжу необхiдними засобами та
слб"llалttанням (безконтактним термометром, дезiнфекцiйними, в

тOму числi а.нтисептичними засобами для обробки рук, засобами
tlс(li',lи,,;,rоТ гiгiсни та iндивiдуального захисту );

i1,1,:}r]{jiiri,T"tl алгоритм дiЙ на випадок надзвичаЙноТ ситуацii, пов'язаноТ з

iig(-u,ipatlito випадкiв захворювання на I(opoнaBipycry хворобу
qi.]ilVID- i 9) серед здобувачiв освiти та працiвникiв закладiв.

]

l)uзN) iсl,и,ги iнформацiю (плакати, банери) про необхiднiсть дотримання
pt"lcnipaTopHoT гiгiени та етикеry кашлю.


