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MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАIНИ

ЗАПОРIЗЪКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КОМП,ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГIЙ
нАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ (ЗАПОРIЗЬКА ПОЛIТЕХНIКА>

(ЗФККТ НУ (ЗАПОРIЗЬКА ПОЛIТЕХНIКА>)
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нАкАз

м. Запорiжжя

Про проведення противоепiдемiчних заходiв
в Запорiзькому фаховому коледжi комп'ютерних
технологiй Нацiонального унiверситету
<Запорiзька полiтехнiкы у зв'язку з поширенням
KopoHaBipycHoT хвороби KCovid 19>

На виконання листа MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни J\b |19,626 вiД
13.11.2020 р. <Щодо органiзацii освiтнього процесу), враховуючи норму
стосовно органiзацii дiяльностi закладiв фаховоi передвищоТ оСВiТИ На

принципах aBToHoMii та самоврядування, зафiксовану у cTaTTi 30 ЗаконУ УкРаiНИ
кПро фахову передвищу ocBiTy), прийняття рiшення щодо органiзацii освiтнЬОГо

процесу пiд час дii карантинних обмежень, в тому числi про запроВаДЖеННЯ

режиму дистанцiйного навчання, н€uIежить до компетенцiI колегiальноГо органУ

управлiння закладу освiти.
l6.11 .2020 р. була проведена педагогiчна рада коледжу, де розглядаJIось

питаннrt про прийняття рiшення щодо органiзацii освiтнього lrроцесу пiл чаС ДiТ
l

карантинних обмежень в коледжi.
Враховуючи вищезазначене та епiдемiчну ситуаuiю в м. Запорiжжi, ДЛЯ

забезпечення протиепiдемiчних заходiв у Запорiзькому фаховому колеДЖi

комп'ютерних технологiй Нацiонrulьного унiверситету кЗапорiзька поЛiТехНiка>,

запобiганню завдання шкоди здоров'ю i життю учасникiв освiтнього процесУ

НАКАЗУЮ:

1. Проволити освiтнiй проuес в коледжi з 16.1 1 .2020 р. по 28.12.2020 р. за

змiшаною формою навчання з внесенням вiдповiдних змiн до графiку освiтньОГО

процесу та розкладу занять:
- з 16.11.2020 р. по 04.12.2020 р. - дистанцiйне навчання;



- з 07.|22020 р. по 28.|2.2020 р. - очне навчання (проведення лекцiй,
ceMiHapiB, лабораторних та практичних занять, консультацiй, захист курсових
робiт тощо) групами кiлькiстю не бiльше 20 осiб.

Пiдстава: Рiшення педагогiчноi ради коледжу (протокол J\'93 вiд
l6.1 1 .2020).

2. Заступникам директора Великоднiй О.В., Винокуровiй I.B.,
Кошелюку Р.О. забезпечити жорстке дотримання карантинних вимог yciMa

учасниками освiтнього процесу в коледжi.
3. Заступнику директора з НВР Великоднiй О.В.,'завiдувачам вiддiлень

Ребровiй О.В., Сайгак K.I., методисту вiддiлення Смiрновiй Л.Ю. забезпечити
контроль за виконанням обов'язкових видiв робiт здобувачами освiти.

4. Заступнику директора з НВР Винокуровiй I.B. забезпечити:

- проведення керiвниками курсових проектiв (робiт) консультацiй,
перевiрки, доведення попереднiх оцiнок до вiдома студентiв дистанцiйно
вiдповiдно до затверджених TepMiHiB;

- пiдготовку договорiв щодо проходження практик виробничих тощо,
5. Керiвникам структурних пiдроздiлiв вжити невiдкладних заходiв,

спрямованих на мiнiмiзацiю безпосереднiх фiзичних KoHTaKTiB мiж учасниками
освiтнього процесу в коледжi.

6. Заступнику директора з АГР Кошелюку Р.О., завiдувачу гуртожитком
Рябцевiй Н.В., завiдувачу господарством Мiрошнiченко Л.А, забезпечити
санiтарний стан коледжу та гуртожитку у вiдповiдностi до вимог.

7. Заступнику директора з НВР Винокуровiй I.B. довести даний наказ до
вiдома викладачiв та студентiв коледжу.

8. Контроль за виконанням наказу заJIишаю за собою.

Щиректор коледжу аw О.К. Баршай
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