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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Тимчасовий порядок організації освітнього процесу в умовах
адаптивного карантину в Первомайському індустріально-педагогічному коледжі (далі
– Тимчасовий порядок, Коледж), розроблений на виконання постанови КМ України
від 22 .07.2020 р. № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ від 12.08.2020 № 712); постанови МОЗ України від
22.08.2020 року № 50 “Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти
на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)”;
листа МОН України № 1/9-445 від 17.08.2020 “Щодо організації освітнього процесу у
закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2020-2021 навчальному році”;
листа МОН України від 29.07.2020 № 1/9-406 “Про підготовку закладів освіти до
нового навчального року та опалювального сезону в умовах адаптивного карантину”
(додаток до листа)
1.2. Тимчасовий порядок унормовує організацію освітнього процесу в умовах
адаптивного карантину і є складовою частиною Положення про організацію
освітнього процесу в Первомайському індустріально-педагогічному коледжі.
1.3. Організація освітнього процесу в Коледжі в умовах адаптивного карантину
здійснюватиметься залежно від рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19
(далі – рівень епідемічної небезпеки) в регіоні:
1) “зелений”, “жовтий” рівень епідемічної небезпеки – відвідування закладу
освіти здобувачами освіти дозволено у звичайному режимі;
2) “помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки – відвідування закладу освіти
здобувачами освіти дозволено у групах не більш ніж 20 осіб;
3) “червоний” рівень епідемічної небезпеки – відвідування закладу освіти
здобувачами освіти заборонено, освітній процес забезпечується дистанційно.
1.4. Усі учасники освітнього процесу Коледжу зобов’язані неухильно
дотримуватись даного Положення.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В КОЛЕДЖІ
В УМОВАХ “ЗЕЛЕНОГО” ТА “ЖОВТОГО” РІВНІВ
ЕПІДЕМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
2.1. Допуск здобувачів освіти до закладу здійснюється згідно з розробленими
маршрутами руху (залучаються всі можливі входи в приміщення закладу) та за
графіком.
2.2. Графік допуску здобувачів освіти до занять, затверджений наказом по
коледжу, передбачає запобігання утворенню скупчення учасників освітнього процесу.
2.3. Забороняється допуск до Коледжу батьків або супроводжуючих осіб, крім
осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю.
2.4. Вхід до приміщень закладу освіти здобувачами освіти дозволяється при
наявності захисної маски або респіратора. Захисні маски можуть не
використовуватися під час проведення занять у навчальних приміщеннях. Під час
пересування приміщеннями Коледжу використання захисних масок здобувачами
освіти є обов'язковим.

2.5. Заняття для однієї і тієї ж групи впродовж дня проводяться в одній і тій самій
аудиторії (кабінеті).
2.6. У розкладі занять передбачається можливість визначення різного часу
початку та закінчення занять (перерв) для різних груп.
2.7. Пересування учасників освітнього процесу коридорами відбувається з
використанням розміток на підлозі. що полегшує організацію двостороннього руху
коридорами.
2.8. За можливості забезпечується проведення занять з окремих предметів
(дисциплін) на відкритому повітрі, визначених на засіданнях циклових комісій.
2.9. Проведення занять в аудиторіях дозволено лише для окремих груп.
3. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
В УМОВАХ “ПОМАРАНЧЕВОГО” РІВНЯ ЕПІДЕМІЧНОЇ
НЕБЕЗПЕКИ
3.1. В умовах “помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки в Коледжі
запроваджується змішане навчання (поєднання безпосередньої та опосередкованої
форми взаємодії здобувачів освіти та педагогічних працівників).
3.2. Можливі два варіанти змішаного навчання:
- по черговим тижням: половина групи — тиждень навчання очно, інша
половина – можливість присутності здобувачів освіти на занятті і в онлайн
режимі. Потім міняються;
- теорія – як правило, дистанційно, практика – безпосередньо на робочому місці
у навчальних майстернях, лабораторіях, коледжу, на підприємствах,
установах та організаціях.
3.3. Рішення про впровадження змішаного навчання (одного з варіантів) приймає
педагогічна рада Коледжу з урахуванням Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою
Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50.
3.4. В умовах “помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки завчасно адаптується
графік навчання та формуються групи на час встановлення такого рівня епідемічної
небезпеки.
3.5. В умовах “помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки, наповненість груп
не повинна перевищувати 20 осіб.
3.6. В умовах “помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки педагоги в процесі
викладання навчальної дисципліни повинні використовувати захисні щитки.
Багаторазовий захисний щиток використовується та дезінфікується відповідно до
інструкції виробника.
4. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
В УМОВАХ “ЧЕРВОНОГО” РІВНЯ ЕПІДЕМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ,
В УМОВАХ САМОІЗОЛЯЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ
(ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА)
4.1. За умови заборони відвідування Коледжу організація освітнього процесу
здійснюється відповідно до Положення про використання технологій дистанційного

навчання у Первомайському індустріально-педагогічному коледжі, затвердженого
педагогічною радою (протокол № 9 від 25.02.2020 р.).
4.2. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти Коледжу в умовах
дистанційного навчання здійснюється відповідно до Тимчасового порядку організації
поточного та семестрового контролю здобувачів освіти Первомайського
індустріально-педагогічного коледжу із застосуванням дистанційних технологій,
затвердженого педагогічною радою (протокол №10 від 25.05.2020 р.)
5. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
6. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ (ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ) ЗАХОДИ
5.1. Усі працівники закладу забезпечуються засобами індивідуального захисту із
розрахунку 1 захисна маска на 3 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.
5.2. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням
чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з
милом або обробити антисептичним засобом.
5.3. Використані засоби індивідуального захисту (захисні маски, респіратори,
гумові рукавички, захисні щитки), паперові серветки централізовано збираються та
утилізуються в окремі контейнери/урни (картонні або пластикові) з кришками та
поліетиленовими пакетами.
5.4. Основним заходом гігієни рук в умовах закладу освіти є миття рук з милом.
5.5. Використання антисептиків доцільне лише в тому випадку. коли відсутній
доступ до проточної води з милом. Протирання рук вологими серветками з метою
знезараження або як заміна миття рук або антисептичної обробки не рекомендується.
5.6. Після проведення занять у кінці робочого дня проводиться очищення і
дезінфекція поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил,
тощо).
5.7. Після кожного навчального заняття проводиться провітрювання впродовж не
менше 10 хвилин.
7. ПОРЯДОК ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ КОЛЕДЖУ У РАЗІ
ВИЯВЛЕННЯ СИМПТОМІВ ЗАХВОРЮВАННЯ
6.1. Допуск до роботи персоналу Коледжу здійснюється за умови використання
засобів індивідуального захисту (респіратора, захисного щитка або маски, в тому числі
виготовленої самостійно) після проведення термометрії безконтактним термометром
відповідальною особою.
6.2. У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад
37,2 °C або із ознаками гострого респіраторного захворювання. такий співробітник не
допускається до роботи з рекомендаціями звернутись за медичною допомогою до
сімейного лікаря.
6.3. При появі підвищеної температури тіла понад 37,2 °C або ознак гострого
респіраторного захворювання вдома, співробітник повідомляє свого безпосереднього
керівника та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою.

6.4. Педагогічні працівники Коледжу перед початком кожного заняття проводять
опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів
респіраторної хвороби.
6.5. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби СОVID-19 в одного зі
здобувачів освіти, всі інші здобувачі освіти відповідної групи визнаються такими, що
потребують самоізоляції, та повинні вживати заходів, передбачених галузевими
стандартами в сфері охорони здоров’я.
6.6. Групи, в яких виявлено осіб з підозрою на COVID (підозра встановлена
лікарем), переводяться на навчання у дистанційному режимі до отримання результатів
тестів.
6.7. В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності батьків,
здобувачі освіти одягають маску, тимчасово ізолюються в спеціально відведеному
приміщенні, інформуються батьки (інші законні представники) та приймається
узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони здоров'я.
6.8. Після вилучення особи з симптомами інфекційної хвороби в приміщенні, де
перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекція
висококонтактних поверхонь.

