
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник цивільного захисту – директор 

КНЗФПО «КШПФК ім.Т.Г. Шевченка 

Черкаської обласної ради»  

______________Л.М. Семененко 

«__» _____________ 2020 р.  

 

ПЛАН 

заходів щодо профілактики поширення коронавірусу 2019-nCoV у  

Комунальному навчальному закладі фахової передвищої освіти «Корсунь-

Шевченківський педагогічний фаховий коледж ім.Т.Г. Шевченка  

Черкаської обласної ради» на 2020-21 р. 

Найменування заходу Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

1. Провести позаплановий інструктаж з викладачами та 

адміністративним персоналом .  

Семененко Л.М. 

Томіленко Є.О. 

28.08.2020 

2. Провести позаплановий інструктаж з керівниками 

академгруп і вихователями. 

Тарасенко Л.Л. 28.08.2020 

3. Організувати інформування здобувачів освіти (їх 

батьків і опікунів), співробітників коледжу щодо 

запобігання поширення хвороби та дій у випадку 

захворювання через інформаційні джерела коледжу і 

на інформаційних стендах коледжу. 

Рибченко С.М., 

Кириленко Л.В. 

до 31.08.2020 

4. Провести позаплановий інструктаж зі здобувачами 

освіти першого курсу, зі здобувачами освіти другого, 

третього та четвертого курсів. 

Семененко Л.М., 

Ткаченко М.І., 

Керівники 

академгруп,  

Кириленко Л.В. 

31.08.2020 

01.09.2020 

5. Провести позаплановий інструктаж з працівниками 

господарського підрозділу. 

Власенко О.І. 

Томіленко Є.О. 

28.08.2020 

6. Підготувати три ізолятори на випадок 

захворювання, при появі симптомів респіраторного 

захворювання та/або підвищення температури у  

здобувачів освіти. 

Семененко Л.М. до 31.08.2020 

7. Забезпечити необхідну кількість миючих та 

антисептитичних засобів та використання їх у 

відповідності до терміну придатності для працівників 

та проводити щоденне дезінфекцію обладнання та 

робочої зони. 

Власенко І.О. постійно 

8. Дотримуватись питного та повітряно-

температурного режимів в обов’язковому порядку 

безперебійна робота опалювальної мережі, своєчасне 

провітрювання та обробка приміщень. 

Власенко І.О. постійно 



9. Забезпечити пропускний режим навчального закладу 

шляхом заборони та обмеження доступу на територію 

та в корпуси і гуртожитки  коледжу сторонніх осіб та 

виконання вимог правил протипожежної безпеки на 

території коледжу. 

Власенко І.О. постійно 

10. Запровадити дистанційне навчання студентів на 

робочому місці викладача з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, відповідно 

до Положення про дистанційне навчання, затверджене 

наказом МОН України від 25.04.2013 №466 та 

забезпечити безперервність освітнього процесу. 

Рибченко С.М., 

Тарасенко Л.Л. 

з 01.09.2020 

 та під час 

карантину  

11. Педагогічним працівникам коледжу під час 

карантину виконувати іншу роботу, передбачену 

трудовим договором: складати або корегувати 

навчальні плани, готувати навчальні матеріали 

(презентації, стенди, плакати), писати конспекти 

уроків, керувати дистанційним навчанням студентів: 

викладати матеріал під час скайп-конференцій, 

перевіряти домашні завдання через електронну пошту, 

надсилати тести для перевірки знань здобувачів освіти. 

Педагогічні 

працівники. 

постійно 

12. Забезпечити безперебійну роботу інформаційно-

телекомунікаційної мережі в умовах зростання 

Інтернет-трафіку. 

Чебаненко К.О. з 01.09.2020 

 та під час 

карантину 

13. Організувати надання послуг в дистанційному 

режимі та забезпечити безперебійний доступ до 

електронних інформаційних ресурсів в бібліотеці.  

Ненько Л.Є.   з 01.09.2020 

 та під час 

карантину 

14. Вжити заходів щодо безумовного дотримання 

режиму карантину в гуртожитках коледжу при 

розповсюдженні вірусних  захворювань 

Михайленко Н.І. 

Корнієнко П.В. 

постійно 

15. Здійснювати постійний інформаційний контроль за 

місцем перебуванням вихованців та станом їх 

здоров’я. 

Керівники 

академгруп 

постійно 

16. Розмістити інформаційні матеріали щодо 

профілактики коронавірусної хвороби СОVID-19 на 

вході в корпуси колледжу та гуртожитків.  

Томіленко Є.О. 

Михайленко Н.І. 

Корнієнко П.В. 

до 25.08.20 

17. Проводити щоденний моніторинг за станом 

здоров’я персоналу, не допускати до роботи 

працівників з ознаками захворювань. 

Сестра медична щоденно 

         

Фахівець з питань цивільного захисту       Є.О.Томіленко 


