
itА&4'riьiЕць_подlльсьl{I,lй ft4ЕдиL{Ё{ýd*7t tрдхtэtл*.tg,j ЁtU.rý l,,,,[l;t

нАклз

ivl. Кil п,t 
o 
rt Ll е ll l,* П (l, i i.,l t с to [t, r! }"i

3l ctpll жтl2tl22 року л} 1{}&

Ilpo troclrjleHtlя заходiв безпеки,
за побi гitlI tIr{ t}и робн и чого
l,ii rroбyт-tllJ{i!,о,грilвмirт,}Iзму
tti,i .lac ocili,r ttt,t,)I-tl пр(}цесу
l а l} пt}зilt,pti.lHrrri час

КерУючl,rсь ст.35 Закону УкраТни кПро ocBiTy>>, ст.6 Закону УкраТни <I1po
ЗагаJIьну середню ocBiTy>>, Закону Украiни uПро охорону працi>> ,га з \4eIoK)
ствсрення здорових i безпечних умов навчання та працi, органiзашiТ ptlfroT,r.l

ЩО/{О ЗапОбiгання виробничому ,га побу,говоп,lу травмати,Jм}, пi;t llac
ОСвi"гt,lього процесу та в позаурочний LIac, залобll,аtлгlя BиIla.lild;1\,l

llевiltвiдУRаНF{я здобу.вачами освiти FIавчальних заt{ять без гlоiза;Iiii14х {Ipl,.lL{iitl"

ГrРОфiлакТИКи дитячоТ бездоглядностi, забезпечення ltикоi{ання б;t,гьiсаrлlл Tr,

обов'язiсiв l-t{одо виховання й навчання дiтей

НАКАЗУ}о:

1.Засr'Упнику директора з навчальноТ роботr.i N4rrruак Ге.l,яitti
h,4ИХайЛiвнi, забезпечити KoHTpoлb за до,l,риN{а]]няп4 вi.ih,r{)г LiilItjli,]i,()

ЗаКОНОДаВСТВа щоДо запобiгання виробничого травматI.lзNlу Ttl доl pl]\4tl}iHrlr,l
правkIл внутрiшнього розпорядку коледжу.
2.Застуtiнику директора з виховноТ роботи, Чернецькiй Нат,алij' I,iсlсигlii;rri"
забезпечити :

- РОбОтУ сТудентського самоврядуванIrя щодо t{Oнтро-цю за Bi:iBiд\,lJi:l}t}-irl},,1

здобувачами освiти навчальних занять;
- ЗёJlУчgрllд ради профiлактики до 1lроведення корекцii.лlлоТ ptluoT i.l

зi сl,удентами) схильними до прогуlliв, Tit Тх бa,rbtcabtt.t;
* контроль виховI]их заходiв з проведеFiня рOз'ясн}овilJltЕtOi' iloЁo,r,rl cei,1{_,1

СТУДеНТiв ЩОДо профiлактики виробнtа.tого i побутового травматLl ]I,1\l ,г;i

гrрогrускiв з неповажних причин.
3. ЗавiдУВачам вiддiлення Арсенюк Тетяl-ti Jlеонiдiвнi ,rа I-айп,rер L'Birlarlr

АнатолiТвнi:
- ВеСТИ ш{)ДенниЙ облiк вiдвiдування здобувачамri освi,ги навчrlJiьtl}1х зtlllrl,i,L:
- КOНТроЛЬ За веденням облiку вiдвiдуванняt :здобувzILiLlми tiсг*i,гtr л{аt]чз.il,iir,1:.,

занять проводити у журналах академtiчних груп, e,|ieкгi,lt)ji]i];i,



Журналах, листах оперативного контролю (мiсячних звiтах акадсi\li.itlitх
груlt);
- облiк здобувачiв освiти коледжу, схильFIих до пропускiв навчальних 1l}Ilят};

без поваrкноТ причини, та проведення заходiв шодо профiлактиIill T,LlKllx

пропускiв.
4. Завiдувачу навчаJIьно-виробничоТ практики IOpKoBy Сергiю IBaHoBtt.t\,.
забезпечити:
- KoHTpoJlb за дотриманням вимог чинного законодавства здобувачiв освi,ги
пiд час практичних занять, проход}кення виробничоТ та передд}.Iплоп,tttо"i
практик;
- якiсне проведення iHcTpyKTax<iB з технiки безпеки серед студен,r-iв tlере.-i
виходом на виробничу та переддипломну практику.
5.Кураторам академiчних груп забезпечити:
- шоДенниЙ, персональниЙ контроль за вiдвiдуванням студентами зi,lltя,I,L)

та звiтування завiдувачу вiддiлення щоденно до t 0,00;
- свосчасниЙ збiр документiв, якi пiдтверлжуiоть причини вiдсуr,носr,i
СтУдеt;тiв на заняттях, зберiгання цих документiв в особових cllpi.lLja\
студентiв;
- iнформувати iHrKeHepa з технiки безпеки про випадки студен,гськог,о
травматизму в групi;
- ЩОДеннрtЙ контороль за веденням Журналу облiку роботи акадепtiчноl'
групи ;

- оперативне з'ясування причин неявки студентiв на заняття;
- СИСТеМаТиЧне iнформування адмiнiстрашiТ закладу про BijlcyTttic,Tt,
студентiв на заняттях без поважних ilричин;
- СВо€ЧасНе iнформування батькiв (осiб, якi iх замir-rюють) про tIL-rli]J\\,

студентiв на заняття без поважноТ причини;
- ПОСтiЙнУ роботу зi студентами та Тх батьками щодс гrрофi;rак,г}.lкli
безпiдставних пропускiв навчаJIьних занять;
- прОВедення виховних годин з питань збереженr{я здоров'я студенr,iв itijt ,tiic
сlсвiтнього процесу та в позаурочний час.
6.ВиховатеJIю гуртожитку, Бурленюк OKcaHi Петрi вн i, забезl l еч 14ти :

- контроль за дотриманням правил проживання студен,гiв у гурто}киl,ку;
- сВоСЧасне iнформування адмiнiстрашiТ лро наявнiсть порушень cepej{
с],удентiв;

7. Iнженеру з охорони працi, Мазур Тетянi Iгорiвнi, забезпе.tитt.t:
- ведення журналу ресстрацiТ випадкiв студентського травматизN4у;
- ВеДеННя жУрналiв iнструктажiв з технiки безпеки вiдповiдно /{о чtlLlIlоI,1}
законодавства;
- пiДготовку iнструктивних та звiтних матерiалiв шодо гrрофiлакгрjlill
виробничого та невиробничого травматизму.
8. Завiдувачу гуртожитку, Татарiнцеву Анатолiю }Орiйовичу та черt,()l]lii\t
гуртожитку:
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- пlдтримувати пропускну систеN.,Iу в приN4llllеннях гур1,{))к}.1,гку :} ý,l.,l,(]ii)

}]елOпущення потрапляння до H1,1x cl,ol]oHIIix осiб (Jiозвс1,1tltгtt iзхi t )

примiщенrrя такоТ категорiТ осiб виключно з дозволу адплiнiстраlliТ кrэлеlliilч ):

- регулярно звiтувати адмiнiстрацiТ про виявлення фактiв пc)plitjlei]itrj

дисцtlплiriи.
9, Черговим викладачам посилити контроль щодо перебуваt]ня на ,гeprli,i,tlpii'

коледя{у (особливо в примiщеннях) осiб, не гiричетнl.tх до пpoBti/l}(e}IlIrl

освiтнього процесу.
10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

1',в.о. директора BiKT,op КЛi,{Мl

lJ tl аtttit,зil s,t tlзнайоп,lлеi-л i :

N{. N4ошак
Li.ii. Чернецька
'Г,Л. Арсенюк

.z\" Гаiлплеlэ

,А. Возович
.I. Юрков
.Ii.Бурденкlк
.А" Борtltу:rяк
l. N4азур
В. fiзiкевич

I'.i. KocTeH.lytt
-i[.lJ. Вiннr.iцыtа

(]. Сабалаrlr
А"М. Якубовсьliа
0.1]. С]абадаrll{ |tl,M. Матвiйчук
О, В, Copolta
(),В. CTortbKa
В.Ф. YciK
J1"l. N{арuiпик
А,]О. 'Га,гарiIltlев
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