
М1Н1СТЕРСТВ0 0СВ1ТИ I НАУКИ УКРА1НИ

НАЦЮНАЛЬНА МЕТ А ЛУ РГ1ЙНА АКАДЕМШ УКРА1НИ 
' КРИВ0Р13БКИЙ ТЕХН1ЧНИЙ КОЛЕДЖ

Н А К А З
27 листопада 2020року м. Кривий РЕ №_96
Про внесения змш до п.1, 
наказу в1д 13.11.2020р. № 93

У зв’язку 13 пошйрення коронавгрусноТ тфекцп, на виконання пп. 1 п. 
10 постанови КМУ «Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиетдехйчних заходхв на територп 13 значним поширенням 
гостро'1 ресшраторно1 хвороби СОУГО-19, спричинено1 коронав!русом 8АК8- 
СоУ-2» вщ 22.07.2020 № 641

НАКАЗУЮ:

1. Продовжити навчання здобувачхв вищо’1 освхти для век курс!в 
спещальностей у зм1шан1й форм! з 01 грудня 2020року з використанням 
засобхв шформацтно-комункацтних технолопй (2оот, О Мее1, електронна 
пошта, телефон та 1нших онлайн-серв1с1в):

1.1. Забезпечити проведения практичних занять, консультант по 
курсовим проектам (зпдно графка) в навчальному заклад! з дотриманням 
санкарно-епщемголопчиих норм; лекцшш заняття -  дистанцшно;

1.2. Здшснювати, як виняток, контрольн! заходи в години проведения 
консультац!й в шдивщуальному порядку з дотриманням саштарно- 
епщем!олопчних норм. По можливост1 проводити консультацп з 
використанням засоб1в дистанцшно"1 комун!кацп;

1.3. 3 метою кращох шдготовки студент1в II курсу до здачх ЗНО та за 
згодою батьюв орган!зувати проведения занять з украшсько!' мови, 
математики, 1Сторп, англ1Йсько1 мови в навчальному заклад! (зпдно графка);

1.4. Провести зимову залково-екзаменацшну сес1Ю очно зпдно 
розкладу.

2. Заборонити доступ студент!в у прим!щення коледжу за винятком:
2.1 проведения шдивщуальних консультант;
2.2 проведения практичних робгг;
2.3 проведения занять 31 студентами II курсу з украшсько! мови, 
математики, юторп, анпнйсько'1 мови.

3. Завщувачкам в!дд1лень Сусщко А.М. та Кришталь А.В., методисту 
3!бров1Й Т.В., методисту вщдшення Пилипчак Н.О. контролювати хщ та стан 
дистанцтного та очного навчання студент! в.



4. Педагопчним пращвникам коледжу:
4.1.Переглянути шдивщуальш плани з ус1х вщцв д1яльност1, внести до 

ПЛаН1В В1ДПОВ1ДШ ЗМ1НИ Т а узгодити IX 3 головами ЦИКЛОВИХ КОМ1С1Й;
4.2 Забезпечити видачу студентам навчально-методичних матер1ал1в в 

електронному вигляд1 для самостшного опрацювання цих матер1ал1в.
5. ГПд час роботи закладу у «зм1шаному» режим1 дотримуватися вс1х 

протиеп1дем1чних заход1в: використання дезшфкуючих та антисептичних 
засоб1в, миття рук, регулярне прибирания аудиторш, Тх провттрювання, 
використання вс1ма учасниками осв1тнього процесу засоб!в шдивщуального 
захисту.

6. Довести зм1ст цього наказу до вщома вс1х педагопчних прац1вник1в 
коледжу.

7. В1дпов1дальн1сть за виконанням наказу покласти на заступника 
директора з НР Соломяну Т.В., зав.вщдшеннями, гол1в ЦК, класних 
керхвниюв, викладач!в.

8.3агальний контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

ОЗ.Китач

До справи 04-07 
Виконавець: Китач 0.1.


