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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

1.1. Освітня діяльність у відокремленому структурному підрозділі 
Полтавському коледжі нафти і газу Національного університету «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка» (далі – Коледж) у 2020-2021 н.р. в період 
карантину організовується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2», Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 
04.08.2020 № 48 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 
організації протиепідемічних заходів в гуртожитках на період карантину в 
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», листа МОН 
України від 06.08.2020 № 1/9-423 «Про деякі особливості початку освітнього 
процесу у 2020-2021 навчальному році», Постанови Головного державного 
санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 «Протиепідемічні заходи у 
закладах освіти на період карантину», Положення про організацію освітнього 
процесу у Полтавському  коледжі нафти і газу Національного університету 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та інших законодавчих  і 
нормативних документів. 

1.2. Основними завданнями освітньої діяльності в період карантину в 
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19) є забезпечення 
максимально безпечних та комфортних умов для усіх учасників освітнього 
процесу.  

2.  ПІДГОТОВЧІ ЗАХОДИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ 
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОЛЕДЖІ 

2.1. Перед початком навчального року слід провести в навчальному 
корпусі, гуртожитках, майстернях та на прилеглій території  підготовчі роботи 
(здійснити прибирання всіх навчальних приміщень і прилеглої території, 
провести  дезінфекцію поверхонь, перевірити вікна щодо забезпечення 
наскрізного та кутового провітрювання). Залучення здобувачів освіти до 
проведення вищезазначених заходів заборонено. 

2.2. У гуртожитку Коледжу має бути обладнане спеціальне приміщення 
для тимчасового перебування учасників освітнього процесу у разі виявлення в 
них симптомів гострого респіраторного захворювання та/або підвищеної 
температури. 

2.3. У навчальному корпусі та гуртожитках повинні бути облаштовані 
місця для дезінфекції рук, забезпечені засобами дезінфекції та позначені 
яскравими вказівниками про правила та необхідність дезінфекції.  



2.4. У спеціально відведених зонах навчального корпусу та гуртожитках 
(санвузли, коридори, вестибюлі) мають бути розміщені та підписані контейнери 
для використаних засобів індивідуального захисту, утилізація яких 
забезпечується згідно з укладеними угодами на вивіз твердих побутових 
відходів. 

2.5. Усі працівники та здобувачі освіти повинні пройти інструктажі щодо 
запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання 
правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів, профілактичні 
навчання, зокрема щодо одягання, використання, зняття засобів 
індивідуального захисту, їх утилізації. 

2.6. З метою застосовування соціального дистанціювання, уникнення 
скупчення та  мінімізації контактування з іншими особами має бути 
розроблений гнучкий графік початку навчальних занять для різних груп 
здобувачів освіти, виконано розмітку на підлозі для дотримання дистанції та 
організованого руху коридорами.  

2.7.  З метою мінімізації пересування студентів у приміщенні коледжу 
слід передбачити закріплення за навчальними групами відповідних аудиторій.  

2.8.  У кожній навчальній аудиторії повинні бути розміщені інформаційні 
матеріали щодо профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19), 
користування засобами індивідуального захисту, графік провітрювання та план 
розсадки студентів.  

2.9.  Чергові навчального корпусу та гуртожитків повинні бути  
забезпечені засобами індивідуального захисту (захисні щитки, маски, 
рукавички) на робочому місці. 

2.10. З метою запобігання захворювання на корона вірусну хворобу 
повинні бути розроблені інструкції з дотримання студентами, викладачами та 
працівниками Коледжу правил із запобігання поширенню COVID – 19, 
спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2. 

2.11. Харчування здобувачів освіти відбувається із забезпеченням відстані 
між столами не менше 1,5 м та розміщенні за столом не більше 4-х осіб.  

2.12. Працівники харчоблоку виконують свою роботу лише в засобах 
індивідуального захисту (захисній масці або респіраторі, захисних окулярах або 
захисному щитку, одноразових рукавичках) із дотриманням  правил їх 
використання. 

3.  ОСОБЛИВОСТІ ВІДВІДУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

3.1 Систематично з метою профілактики розповсюдження коронавірусної 
хвороби (СОVID-19) серед працівників Коледжу та здобувачів освіти, їхніх 



батьків або інших законних представників (далі – батьки) слід проводити 
роз’яснювальну роботу щодо порядку організації освітнього процесу, 
відвідування Коледжу та перебування в ньому.  

3.2. За координацію проведення інформаційних заходів із профілактики 
розповсюдження коронавірусної хвороби (СОVID-19), інших респіраторних 
захворювань має бути призначена відповідальна особа. 

3.3 Відвідування Коледжу сторонніми особами заборонено. Спілкування 
педагогічних працівників із батьками здійснюється  дистанційно за допомогою 
доступних засобів зв’язку. З батьками здобувачів освіти має бути проведена 
роз’яснювальна робота щодо запровадження обмежувальних заходів стосовно 
відвідування ними Коледжу. 

3.4. У Коледжі має бути передбачений щоденний моніторинг стану 
здоров’я здобувачів освіти і працівників шляхом проведення термометрії та 
опитування щодо самопочуття, а також організації регулярної комунікації з 
батьками здобувачів освіти для з’ясування стану здоров’я студентів. 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В КОЛЕДЖІ 

4.1. Освітній процес у Коледжі у 2020-2021 навчальному році 
здійснюється з урахуванням вимог та обмежень, обумовлених карантином та 
посиленими протиепідемічними заходами у зв’язку з поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2. 

Пріоритетом організації освітнього процесу в Коледжі є дотримання 
принципів соціального дистанціювання, правил гігієни, використання засобів 
індивідуального захисту та уникнення масових скупчень осіб. 

4.2. Освітній процес у 2020-2021 н.р. для студентів, І-го курсу, 
зарахованих на основі базової середньої освіти та студентів ІІ – ІV курсів 
навчання розпочинається  з 01 вересня 2020 року. Для студентів І-го курсу, 
зарахованих на базі повної загальної (профільної) освіти – з 15 вересня 2020 р. 

4.3. На початку робочого дня обов’язкове проведення температурного 
скринінгу  викладачів та працівників коледжу, а для студентів - за їхнім  
бажанням. Працівники з ознаками гострого респіраторного захворювання або з 
підвищеною температурою тіла понад 37,2°С не допускаються до виконання 
своїх обов’язків. 

4.4. Здобувачі освіти, у яких виявлено підвищену температурою тіла 
понад 37,2°С та ознаки гострого респіраторного захворювання до занять не 
допускаються. Такі студенти мають постійно знаходитись у масці та тимчасово 
ізольовані в спеціально відведеному приміщенні, що добре провітрюється. 
Представник Коледжу, який взаємодіє зі здобувачем з ознаками  гострого 
респіраторного захворювання, постійно знаходиться у масці і дотримується 



дистанції. Уповноважена особа (медсестра) інформує батьків (інших законних 
представників) про стан здоров’я студента та відправляє його додому під 
нагляд сімейного лікаря.  

4.5. Вхід у приміщення Коледжу дозволяється лише за наявності захисної 
маски або респіратора. Педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть не 
використовувати захисні маски під час проведення занять у навчальних 
аудиторіях. Під час пересування приміщеннями Коледжу використання 
захисних масок є обов'язковим. 

4.6. З метою мінімізації пересування здобувачів освіти  приміщеннями 
Коледжу за кожною академічною групою студентів закріплена навчальна 
аудиторія, за виключенням лабораторій інформатики (402, 404, 414, 415, 417), 
кабінетів іноземних мов (401, 405А) професійної освіти (311), лабораторій хімії 
(409А), геології (201), АСУТП (315). 

У розкладі навчальних занять передбачено різний час початку і 
закінчення занять академічних груп І-IV курсів. 

Початок занять: 
- для груп І-го курсу о 8 год. 30 хв.;  
- для груп ІІ-го курсу - о 10 год. 05 хв;  
- для груп ІІІ - плаваючий (змінний); 
- для груп IV курсу - о 12 год. 15 хв. 

4.7. Педагогічними працівниками перед початком занять проводиться 
опитування здобувачів освіти щодо їх самопочуття та наявності симптомів 
респіраторної хвороби. У разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби 
здобувачі освіти тимчасово ізолюються в спеціально відведеному приміщенні 
закладу, інформуються батьки (інші законні представники) та приймається 
узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони здоров'я. 

4.8. Після кожного заняття здійснювати провітрювання навчальних 
аудиторій упродовж не менше 10 хвилин. 

4.9. Після проведення занять у кінці робочого забезпечується очищення і 
дезінфекція поверхонь – дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил тощо. 

4.10. Педагогічним працівникам необхідно уникати організації видів 
діяльності, які вимагають безпосереднього фізичного контакту між студентами: 
зменшити кількість комунікаційних вправ, не використовувати групових видів 
діяльності, що передбачають тактильний контакт тощо. 

4.11. При проведенні навчальних занять передбачити модульний підхід до 
організації вивчення дисциплін та диференційовані навчальні завдання. 

4.12.  З метою забезпечення соціальної дистанції під час навчання 
використовувати великі приміщення (актову залу, конференц-залу), а за 



сприятливих погодних умов проводити заняття з окремих дисциплін на 
відкритому повітрі. 

4.13. У випадку підвищення рівня епідеміологічної небезпеки в регіоні, а 
саме встановленні «помаранчевого»  або «червоного» рівнів епідемічної 
небезпеки мають бути передбачені зміни в організації освітнього процесу та 
запроваджено дистанційне та/чи змішане навчання за допомогою Системи 
інтерактивно-дистанційного навчання Коледжу . 

4.14. Для студентів з відповідним станом здоров’я (хронічними 
легеневими хворобами, розладами імунної системи, захворюваннями на 
цукровий діабет тощо) освітній процес організовується за формами навчання, 
що максимально відповідають потребам їхнього захисту та безпеки (змішана, 
дистанційна, індивідуальні консультації тощо). 

4.15. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби СОVID-19 в 
одного зі студентів усі інші студенти відповідної групи визнаються такими, що 
потребують самоізоляції. 

4.16. Дотримання працівниками та здобувачами освіти правил особистої 
гігієни, соціального дистанціювання, уникнення масових скупчень під час 
освітнього процесу обов’язкове. 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ 
 У ГУРТОЖИТКАХ КОЛЕДЖУ 

5.1. З метою обмеження доступу в приміщення гуртожитків має бути 
забезпечений пропускний режим. Чергові гуртожитків на робочих місцях 
повинні використовувати захисні щитки або знаходитися за  захисними 
екранами. 

5.2. Для проведення щоденного температурного скринінгу усіх 
працівників гуртожитків (перед початком роботи) та їх мешканців призначено 
відповідальну особу (медсестру Коледжу). 

5.3. Працівники гуртожитків не допускаються до виконання обов’язків  
при виявленні у них температури тіла понад 37,2ºС або ознак респіраторних 
захворювань. Такі працівники мають обов’язково бути ізольованими у 
спеціальне приміщення до отримання консультації від медичної сестри та 
звернутись за рекомендаціями до сімейного лікаря. 

5.4.  На вході до гуртожитків мають бути розміщені інформаційні 
матеріали щодо профілактики коронавірусної хвороби COVID-19 та 
організовані місця для обробки рук спиртовмісними антисептиками з 
яскравими вказівниками про необхідність дезінфекції рук.  

5.5. Перебування в приміщеннях загального перебування або користування 
(поза кімнатами) дозволяється з обмеженням кількості осіб та обов’язково у 
захисній масці (у тому числі, виготовленій самостійно) або респіраторі. 



Кількість осіб, що можуть одночасно користуватися приміщеннями загального 
призначення:  

У гуртожитку №1: 
- кухні – не більше 2-х осіб; 
- тренажерна зала – не більше 9-ти осіб; 
- кімната для занять – не більше 4-х осіб; 
- хол 1-го поверху – не більше 10-ти осіб. 

У гуртожитку №2: 
- кухні – не більше 2-х осіб; 
- навчальна аудиторія – не більше  12-ти осіб; 
- хол 1-го поверху – не більше 10-ти осіб. 

Масові збори працівників та осіб, які проживають в гуртожитку, в 
закритих приміщеннях слід обмежити. 

5.6. У місцях потенційного скупчення осіб, які проживають у гуртожитках 
для забезпечення дотримання дистанції не менше 1,5 метри має бути нанесене 
відповідне маркування. У таких місцях слід забезпечити вологе прибирання і 
дезінфекцію поверхонь кожні 3–4 години та повторювати процедуру в будь-
який час при забрудненні. 

5.7. У санвузлах гуртожитків мають бути у постійній наявності рідке мило, 
антисептики та паперові рушники.   

5.8. Працівники гуртожитку мають бути забезпечені засобами 
індивідуального захисту (із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи). 
Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку 
щонайменше на 5 робочих днів.  

5.9. Для працівників гуртожитку необхідно провести навчання щодо 
одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту та їх утилізації. 

5.10.  Централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, 
паперових серветок здійснюється в окремі контейнери з подальшою 
утилізацією. У місцях загального користування розміщуються додаткові 
контейнери для збору засобів індивідуального захисту. 

5.11. Працівники гуртожитку зобов’язані: 
- регулярно мити руки з милом або обробляти їх спиртовмісними 
антисептиками не рідше одного разу за 3 години; 

- утримуватися від контакту з особами, які мають симптоми 
респіраторних захворювань; 

- самоізолюватись у разі виникнення симптомів респіраторних 
захворювань. 

5.12. Для мешканців гуртожитків з ознаками гострих респіраторних 
захворювань мають бути підготовлені у гуртожитках приміщення для 
ізольованого розміщення, у разі необхідності,. 



5.13. Особа, яка проживає в гуртожитку, і у якої виявлено симптоми 
гострого респіраторного захворювання та/або підвищення температури тіла 
понад 37,2 ºС невідкладно підлягає ізоляції до отримання консультації 
медичного працівника.   

5.14. Особи з підозрою на коронавірусну хворобу COVID-19 підлягають 
госпіталізації або самоізоляції. Ізоляції підлягають також усі особи, що спільно 
проживали з ними (за умови багатомісного розміщення). 

5.15. Особам, що знаходяться на самоізоляції в приміщенні гуртожитку 
слід забезпечити медичне спостереження, доставку харчових продуктів, 
медикаментів, засобів гігієни, особистих речей, з дотриманням 
протиепідемічних заходів. 

5.16. Доступ до гуртожитку має бути обмежено на вході/виході, який 
забезпечує доступ до місць самоізоляції осіб. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


