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llpo o;rl,a нiзацilо освiтньогсr
прOцесу в 2а22-2023 на вчальнопrу porti
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формокl lt:ll]чаt{IIя в умовах
вOt,}tllог() с,trltlY,l il аJlаIIтIIвного KrrpaIIl-1.1 Ily

Вiдповiдно до постанов Кабiнету N4iHicTpiB УкраТни вiд 24 червня 2t)2,1 ;_l

N9 71 1 <Про початок навчального року пiд час дiТ правrэвоI-о peiкtlM} l}0r. i{ilt]i,l)

стану в YKpaTrri>, вiд 9 грулня 2020 p.NI i236 <Про встtlнс]вленнrt Ka]]aH,ii,ll]\/

та запровадження обмежувальних протиепiдемiчiiих заходiв :з \4е lсrK)

запобiгання гIоширенню на територiТ УкраТни гостроТ респiраторноТ xBoptlбi.i

COVID- 19, спричиненоТ KopoHaBipycoм SAitS-CoV-2> зi зплiнаьл}.l i,;l

доповненнями, Постанови головного державн0l,о санiтарного ;tiкарял Ytcpii'illr
вiд 06 вересня 2021 року Jф 10 року кПро за,гRерд)кенr{я гIротиtпi,llсi,tiliiI11},

заходiв у закладах освiти на перiод Kapa}ll,l,lH\l у зв'язкч з гIoш1.Ii,}ciliirl\i

KopoHaBipycHo[ хвороби (COVID-19), рirшенtтя IIелагогiчноi ради (tlpгlroiti._l.,t

вiд 31.08.2022 року JYэ 1 <Про вибiр форrчrlл }{авLIан}lя))). з л"lетою забезttr,че}]liri

безпечного освiтнього середовиша, запобiгаrtня г[оlllr{ренню на ,t,c[ri!It)]:l'l'

коледяtу KopoHaBipycHoT хвороби COVID -19 та дjiя якiсноТ орг,..ltlillrrril'

сrсвiтнього процесу у 2022-202З FIавчальглgла,,, роцi

I{ А l{ А з у к]

1 , Освi,гнiй процес для здобува,-tiв ocBi,T,1.l коледжу оргаr-liзув ати ,за змiшlttлсiкr

формою навчання згiдно Рекомендацiй N4iHicTepcTBa освiти i HayKll YtcpaTlrrl

]цодо впровадження змiшаного навчанJrя у закладах (laxoBoT пере;iвиi_;l*t' t,li

tsишоТ ocBi ги,

2. Застlrпника{\,{ директора з навчальноТ роботлr h4сrшак l'егягri h4ихай,лir,;лli. l

виховноТ роботи LIернецькiЙ HaTarriT Йосlлrriвнi,:завiдувачltм Bi.,l,,tj,iel;il;,r

Арсенюк Тетянi Лсонiдiвнi, Гайпrер Свi,гланi Анат,олiТвгri зfii,ii,,1l,;ii,,i\"

навLIально*виробничоТ практl4ки [OpKclBv Ссргiiсl iвановiл.лу. 1,o.il(]l_iiIr.) r,i.,

бухгалтеру Суховерко Людмилi N4ихаЙ"пiвtлi, ittc{It,bi],opv з Ka,:illiB I-риt,tlil'г,лзiii



BiTi ВалерiТвнi, завiдувачу бiблiотеклr Сторо}кук Ларисi Василiвнi, tcc,piB}tl]}i\/

фiзичного Rиховання Невенгловському Олексанлру Васильовtt.tч, гс-1.1ltlвi

первинноТ профспiлковоi' органiзацiТ Якубовському Васи;lю Федоровtt.i),,
iнженеру з охорони працi Мазур Тетянi iгорiвнi, фахiвчю цивiльного зах}тс,гу-

Сабадашу Олександру Володимировичу, методисту вiддiлення Возовl,t.l

AHToHiHi АнатолiТвнi, головi студентського самоврядування Насобковir,'r llllli
михайлiвнi:
- для для здобувачiв освiти Bcix KypciB спецiальностей 22З h.4едсестрtlLlсl,во 1,1l

224 ТехнологiТ медичноТ дiагностики та лiкування) другого * третього K)/llc\/

спецiальностi 22З VIедсестринство <Акушерська справа) розпочатI4 2022-
2а2З навчальний piK за змiшаною формою навчання (аулит орr rо-

дистанцiйною) з 01 вересня 2022 року вiдповiдно до розкладу навLl.lJjь1-1их

занять;

- для для здобувачiв освiти гтершого курсу спецiальн ocTi 223 N4едсес грI{FIс гв(]

Акушерська справа розпочати 2022-202З навчальний piK за зMitttatttlttl

формою навчання (аудиторно-дистанцiйною) з |2 вересня 2022 рок},
вiдrтовiдно до розкладу навчаJIьних занять.
- ПРИ ЗаГрозливiЙ безгrековiЙ сиryацiТ в регiонi (MicTi Katut'яl-itii-

Подiлъсъкому) перейти на дистанцiйну форrу навчання.
З. ЗастУпникам директора з навчальноi роботи N4ошак Т.h4., з Bl,txotзl-ttll

роботи Чернецькiй Н.Й., завiдувачам вiддiлення Арсенюк Т.Л., Гаймер С-'.А.

N4еТОДИсТУ вiддiлення Возович А.А , кураторам академiчних груп, blei{и.rtiir.j

cecTpi коJIеджу Полюляк H.I., головi студентського самоврядvL]аl,iлlri

Насобковiй I.h4.:

- ДО 01.09.2022 органiзувати провелення зборiв з батьками та студен1,;t]\,1I,.]

ПеРшиХ KypciB у аудиторiях колед}ку, з батьками та студентаN{и cTaplr]l.lx

KypciB - У форматi он-лаЙн та довес,ги до ix вiдома правила внутрiшIJьOгt)

РOЗПорядку коледжу, правила поведiнки пiд час сигналу повiтряноi тривt,lt,и.

ПРОТИепiдемiчнi заходи у коледжi на перiод воснного стану та карантиi{у )/

зв'язку з поширенням KopoHaBipycHoT хвороби (COVID-l9); оргаrзiзаLtiлii
ГНУЧкоГо графiку освiтнього процесу у осiнньо*зимовоi\,Iу ceMecTpi 2021-](_}j]
навчального року;
- зiбрати iнформацiю щодо мiсця перебування та стану здоров'я студен,r,iв за

час канiкул;
- кураторам академiчних груп створити вайбер-гр)iпI.j :} батькамlл cTyjteHTiB гli

шоденно iнформувати ме"годиста вiддiлення щодо вiдвiдування .}ilняl,tl,

ПРиЧиН пропускiв та захворюваностi студентiв на респiраторнi iгrфеr<чii;
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- викладачам перед проведенням заняття пj]оводити lHcTpyKTa}K UlодO ll}]Ё}l]i,i";i

поведiнки пiд час сигналу повiтряноТ тривоги та оIIитуванI]я про с,гал{

здоров'я студентiв (наявнiсть температури, кашлю1 респiраторних проявitз),

- органiзувати та контролювати черryвання викладачiв у колtед;tti ,гi,I

гуртожитку;
- на дошках оголошень розмiстити плакати (iнфограсРiку) по дотр}4]\4LtнtIlо

правил поведiнки пiд час сигналу повi"гряноТ тривоги та протиепiilеьtiчilll.ч
заходiв та безпечнiй поведiнцi населення задля гlрофiлактик].t KopoHaBi;lycrloT

iнфекцiТ,

4. Iнженеру з охорони гIрацi N4азур T.I.:

- провести Вступний iнструктаж з питанъ безпеки життсдiяльностi y.tact-ll--it;iB

освiтнього процесу в Кам'янець-Подiльському медичному фаховому KorteдrKi

серед учасникiв освiтнього процесу та працiвникiв коледжу;
- провести Первинний (повторний, позаплановий, цiльоврrй) iHcTpyKT,ail; ,j

питань ложежноТ безпеки в Кам'янець-Подiльському медичноNlу {laxoBor,lv
ко:rеджi серед учасникiв освiтнього процесу та працiвникiв колед.,ttу;

- пiдготувати Алгоритм дiй уласникiв освiтнього процес)/ в Кашl яtIL.I{ь-

Подiльському медичному фаховому коледжi та за його межами за сигl-iал[lN4и

ОпОвiЩення цивiльного захLrсту "Увага BciM", "Повiтряна Tpi4BoI,a" l,Ll

ПРОВеСТИ наВLIальнi заняття щодо поведiнки студентiв, викltада.tis I-;t

працiвникiв коледжу згiдно Алгоритму;
- ДоТримуватись алгоритму дiИ на випадок надзвичайноТ ситуацiТ, пов'язаноl'
З рессТрацiсю випадкiв захворювання на KopoHaBipycHy хворобу (COtzii_]- l9)
серед студентiв та працiвникiв коледжу;
- ЗабезпеЧити мiсце для тимчасовоТ iзоляцiТ студегrтiв в спеtliальн,.l
вiдведеному примiщеннi у разi виявлення ознак гостроТ респiраr oplioi
хвороби, iнформувати батькiв (iнших родичiв) та прLt}.-lмаl.и узI-(]jl?tiсtiJ

рiшення щодо направлення до заклалу охорони здоров'я.
5. Фахiвцю з цивiльного захисту Сабадашу О.В.
* прOвести Вступний iнструктаж з питань цивiльного захLlст)i Til ,цiil )

FIаДЗВиЧаЙних ситуацiях в Кам'янець-Подiльському медиLIному cPaxrэBol,ri

ttоледжi серед учасникiв освiтнього процесу та працiвниlсiв коледжу;
- ГIРОВести ПервинниЙ (повторниЙ, позаплановий, цiльовий) ir-ic,lpyKтa;rt ,]

ПИТаНЬ цивiльного захисту та дiЙ у надзвичайнлtх сlлтуацiях в Кам"янець-
ПоДiльському медичному фаховому коледкi серед учаснлткiв освiтньогtl
процесу та працiвникiв колед}ку;

- пiдготувати Акти оцiнки об'екта (будiвлi спорудLl, примiщення) Lt{о,,lti

МОЖЛИВОСтi Його використання для укриття r{аселення як HaГ.iпpt,lc-l-itttr-,t,,_-l

укриття стосовно примiщень коледжу та гурто}китку;
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-

- забезпечити безперервне функцiонування укриттiв вiдповiдно AKTi в,

5. Заступнику директора з навчальноТ роботи N4ошак Т.h4., голсвам t]llK,lltlt]t.lx

комiсiй, викладачам:
- скоригувати робочi цавчаJIьнi програми за аудиторною та дистанцitittоltэ

формою навчання з вiдповiдних дисциплiн, критерiТ оцiнювання yct-t1.1x ],ii

письмових вiдповiдеЙ затвердити на засiданнях циклових KoMiciЙl до
05,09.2022 року, ознайомити з ними студентiв перед початком вl.,tвчсFIIlя

дисциплiнl.т;
- забезпечити реалiзацiю освiтнього процесу за гнучким грас|iiком t]

аУлиторнiЙ та дистанцiЙнiЙ формах навчання вiдповiдно до робочiах
навчалъних програм з урахуванням ycix фор* занять (лекцiТ, семiгrари.
практиLtнi заняття, самостiЙна робста студентiв тощо) до 05,а9.2022 р(jк\,
ЗгiДно З розкладом та перелiком дисциплiн, визначеним педагогlчною pailoiо.
протокол вiд З \,0В.2022 року ЛЪ 1;

- викладачам на пOLIaTKy семестру провести коригуюче навчанIlя i{ля

ВИЗНаЧеННЯ рiвня засво€них знань за минулиЙ семестр, поясненriя,
повторення та закрiплення окремих тем, якi вивчались пiд LIac карантиtJу та
воснного стану минулого навчального року;
- викладачам оновити методичнi матерiали та рекомендацiТ rлодсl освiтtльогtl
процесу на сайтi коледжу до 20,09.2022 року;
- ВИКЛаДаЧам до 05.09.2022 року оновити презентацiТ, вiдео-версiТ лекцiй.
Сепtiнарiв, комбiнованих ypoKiB, матерiали для проведення дистаt-lцiй;I,1оl,{l

контролю знань (початкового, тематичноi,о, семестрового. пiдсумt<t.lвоt,ti) ,ta

критерiТ оцiнювання;
- СКЛаСТи графiк проходження KypciB пiдвишення ква.liiфiкацiТ tsиклilдаtItl\ll.,i.

надати методичну допомогу по лiдвищенню квалiфiкацiТ у дистаr;цiiirliй
формi, провести пiдготовчу роботу до черговоТ атестацiТ викл;iдltчiв,
Налагодити спiвпрацю з перiодичним виданням <Фахова передвища ocBiTii>,"

спонукати викладачiв до написання науково-методичнr.lх статей;
- затвердити iндивiдуальнi плани роботи викладачiв до 20,09,2022 року.
- передбачити гнучкий графiк навLlання) скласти розклад заllrl,гь i i

врахуванням максимального розведення у часi та MicTKocTi yKpllT r iB

СтУДентiв молодших та старших KypciB. Для лекцiйtних заFlil,ii,

ВИкористовувати великi за плош{еrо аудиторiТ, актову залу, читальний ,заlt.

6. Завiдувачу навчаJtьно-виробничоТ практики tOpKoBy C,I. :

- органiзувати проведення практичних занять за гF{учким грасРir<опл;

- Проконтролювати забезпечення навчальних каб iHeTiB практи.tt-tоТ гi iдго-го tзкt.t

та лабораторiЙ необхiдним обладнанням та муляя{ами для вiдпрашrов.tt-{t-l}l

практичних навичок;
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- для формування фахових компетентностей сгiецiальнсrстей ]]]
N4едсестринство та 224 ТехнологiТ медичноТ дiагностики та лiкl,ваttгlяi

спланувати та налагодити роботу кабiнетiв та лабораторiй колед}l(у .]{,:lri

вiдпрацювання практичних манiпуляшiй вiдповiдгrо до освiтньо-професiйrrr.lх

програм а також для проведецня виробничоТ практики в умOвах KapaHT[lliy.

7. Завiдувачу господарством Григорашу В.Й.:
- забезпечити коледж запасом питноТ води, дезинфiкуючих засобirз"

санiтайзерiв, одноразових масок та рукавичок, контейнерами для уl,илiзацii
tsикористаних масок у кiлькостi, достатнiй на один семестр;
- розробити маршрути руху студентiв до укриттiв, забезпечити рацiоll;tльгtс
використання двох запасних виходiв, скласти графiк, за яким вiдбувiLсr,ься

допуск здобувачiв освiти до закладу;
- органiзувати та забезпечити належt-tий технiчниli стан аулиторirл ,га

кабiнетiв, дистанцiТ мiж партами 1,5 м, дотримання санiтарно-епiдеп,ti.lгlого

режиму та проведення дезiнфекцiТ;
- заборонити вхiд cTopoHHix осiб до коледжу;
- органiзувати мiсця для обробки рук антисептиками на входi ;1о колеiliii} lii
позначити яскравими вк€Lзiвниками про правила та необхiднiсть ztезirrt|lекчii'

рук (банерI,I. наклейки);
- для органiзацiТ двостороннього руху студентiв ксрI.1дOраN,{L].

використовувати розмiтку на пiдлозi;
- забезпечити caHiTapHi кiмнати рiдким милом або антисептикаN4и -гil

електросушарками.
- забезпечити технiчний персонал деззасобами для очищеtlня i дезiн(lс;;ilii'
iloвepxoнb (у тому числi дверних ручок, столiв, мiсць для сидiLIня, пе}j},l"il.

тощо) пiсля занять у кiнцi робочого дня.
- розмiстити на територiТ коледжу контейнери з кришкою для викорt4с],гil1;}.1х

масок з чiткою яскравою вiдмiткою кВикористанi маски та руi(авt4чкll)).
8. Завiдувачу бiблiотеки Сторожук Л.В.:
- забезпечити освiтнiй процес сучасни]\,Iи пiдручниками,, HayK{}*]tliо t,:i

перiодичною методичною л iтературою;
- органiзувати своечасну видачу пiдручникiв.
9. Завiдувачам вiддiлення Арсенюк Т.Л", Гаймер С.А.:
- своечасно замовити та отримати студентськi квитки для стулентiв гleiljlI}.i.\

KypciB, документи tlpo повну загальну середню ocBiTy;
- надавати допомогу викладачам у веденнi електронного журналу u.r,i111r1ilcl,ti.

10. N,{етодисту вiддiлення Возович А.А
- забезпечити своечасне розмiщення iнфорплачiТ на cariTi коледiк.ц,\/, lllL,)

надасться керiвниками структурних пiдрозлiлiв.
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i i. }{epil]HиKy фiзичного виховання Невенгловськоьrу О.В.:
^ за вiдriсlвiдних погодних умов заняття з фiзичrrого BLIxoBaHHr] прOво,цI.11l,.] l1Li

вiдкрl.tт'ому спсртивному майданчику i, не допускати скупчення студtltlтiв в

спортивному залi (на одну людину 5мl);
- контролювати пiдготовку методичних рекомендацili лля проведе}-lня T,,l

оцiнювання занять з фiзичного виховання у аулиторнiй та дистаrrr:ir-lнiй

формах.
- ItоI{тролювати режим провiтрювання та лезiнфекчiТ у роздягаJlьнях la
спор,гr{вFIих залах.

i2.iнспектору з кадрiв Григор'свiй В.В.:
- органiзувати своечасне оформлення особових справ здобувачiв ocBi,ilt
нового набору;
- контролювати проходження викладачами чергового медичного огляду.
13. Головному бухгалтеру Суховерко Л.М, авосчасно проводL{1-I4

розрахунковi операцiТ для провадження освiтнього процесу ,,iit

фун кцiонування кол еджу.
14. КОНтроль За виконанням наказу покласти на заступника лирек1,rlрн ,j

навLIальноТ роботи Тетяну Мошак ,

Т,в,о. директора

з нака lort озьtайоtчtленi:

Вiктор К,ГI1,IIvl

М. Моiлак
.[4. Llернt,uька

1 .j l.ApceHioK
С.А. Гайivер
C.I. }О;эксlв

О.В, Сабадаiш

А. I tlзtlвлt,l

В.Ф. Якубовськиii
'I'.l. Мазур
Л.В. Сl,орощук

l.M. Насобкова
А.М. Якубовсьrtа

I l . [ } c,.l tta tt t,l Blt

В, f{зirrевrrч

А.Д, БорLrrt,-ляк

"М. CvxoBepKo

Ij.l, llо,пrо;rяit

В.й. i ригораul
13.B. Григор'сва

j l .08.2022

з i .08.2022

31.08.2022
j 1.08.2022

3 1.08.2022

з 1.08.2t]22
j i .08,2022
j 1.08..]0]]
j i.08.2022
3 ] .0в.2022

3 l ,08.2022

3 l .0в.2022
j 1.08.2г)22

з l ,08.2022

3 ],08,2022

з i.08.2022
3 l ,08.2022
j l .0в.2022

з i .08.2022
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