
УKPAiHA
MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАiНИ

зАIIорIзькиЙ ФлховиЙ колЕдж комп,ютЕрних тЕхнологrЙ
НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ (ЗАПОРВЬКА ПОЛIТЕХНIКА>

(зФккт ну (ЗАIIорвькА IIолIтЕхнIкь>)

'Ш' пza/z,y.{ 2020 р.

нАкАз

м. Запорiжжя

Щодо тимчасового fiереходу
на дистанцiйне навчанrrя

Згiдно Закону Украiни вц 30.03.2020р. Ns540-IX <Про внесення змiн до
деяких законодчtвчих aKTiB Украiни, спрямованих на забезпеченIuI додаткових
соцiа-пьнID( та економiчнIж гарантiй у зв'язку з поширенtшм KopoHaBipycHoi
хвороби (Covid-20l9)), листа MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд
|2.|0,2020р. }Фl/9-576 кЩодо тимчасового переходу на дистанцiйне навчанIuI),
беру"rи до уваги Указ Президеrгга Украiни вiд l3.03.2020p. Ns87/2020 кПро
рiшення Ради нацiона-ltьноi безпеки i обороrп,r Украiни вiд 13 березня 2020р.
кПро невiдкладнi заходи щодо забезпеченнrI нацiональноi безпеки в умовах
спttлаху гостроi респiраторноi хвороби COYID * 19, спричиненоi KopoHaBipycoM
SARS-co V-2D, наказ MiHicTepcTBa освiти i науки YKpairпr вiд 1б.03.2020р.
Ns406 кПро органiзацiйrнi заходи для запобiгання поширенню KopoHaBipycy
COVID - 19), постilнову Кабiнету MiHicTpiB YKpairmr вiд 22 ллпlня 2а20 р.
Ns641 кПро встztновленнrl карантиЕу та зilпровадд(еннrl посилених
протиепiдемiчних заходiв на TpprrTopii iз значним поширеншIм гостроi
респiраторноi хвороби COVID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoV-2),
лист МОН YKpairп,r вiд l4.05.2020p. М1/9-249 <dЦодо органiзацii пmочного,
семестрового KoHTpoJпo та атестацii здобувачiв освiти iз .застосувауням
дистаlщiйних технологiй>>, постанови Головного державного санiтарного лiкаря
YKparl*r вiд 22.08.2020р. Ns50 кПро затвердкення протиепiдемiчних заходiв у
з€tкjlадчlх освiти на перiод карантину у зв'язку з поширенням KopoHaBipycHoi
хвороби (COVID - 19))

НАКАЗУЮ:
1. Перевести здобувачiв освiти Запорiзького фахового коледжу

комп'ютерних технологiй НУ кЗапорiзька полiтехнiка> на дистанцiйну форму
навч€lння на перiод з 15 жовтнrI по 15 листопада 2020 року з використанням

Ns US7аа,/



iнформацiйно-комунiкацiйшах технологiй, вшсористовуючи нзвчальнi Irrгернет-
ресурси: Google Classroom, Zoom, Prometheus, EdЕdra тощо.

2. Заступшшry директора з НВР Великоднiй О.В., завiдувачам вiддiленъ
Сайгак K.I., Ребровiй О.В. при органiзацii навчан}uI з використчlнюIм
дистаIщiЙних технологiй забезпёчити контрсль виконання студентами
iндивiдуальних н€tвч€Iльнюi плшriв, розроблених на ocнoBi вiдповiдню( ocBiTHix
прогрчlм та навчulльних гшlанiв.

3. Заступнику дирсктора з НВР Винокуровiй I.B. . вжити зilходи щодо
органiзашii i цроведення пр,lктик ддя сryдеlrгiв коледжу та забезпечити
безперебiйну роботу iнформацiйно-телекомунiкацiйноi мережi коледжу.

4. Заступrмку директора з АГР Кошеrпоку Р.О. забезпечити:
4.1. обмеження достугry cTopoHHix осiб в корпуси та гуртожиток коледжу;
4.2. безперервне енергопостачання для ycix об'ектiв коледжу;
4'.3. посилешш дезiнфекцiйного режIаN,rу в примiщеншtх коледжу та
гуртожитку;
4.4. органiзшriю протиепiдемiчних заходiв пiд час проведенlrя виборiв на
дiльницi для голосуванIш виборцiв 25 жовтня 2а20 року;
4.5. викон€lння вимог правип пожежноi безпеки на територii коледжу, в
корпусtlх та гуртожитку.
5. ЗаступIilшу директора з НВР Винокуровiй I.B. забезпечити оприлюднен}uI

Дtlного н{кtr}у на саЙгi коледжу, довести даниЙ Haкaз праl(iвншсам в
електронному або телефонному режшлi.

6. Коrrтроль за виконан}uIм д€lного Haкitзy залиш€lю за собою,

В.о. директора коледжу О.В. Великодна

Пiдготува.гlа:
Винокурова I.B.

ознайомленi: /)
Дзiвiщка Л.мФ)r/'-
.Щубшrа К.А, U l

МшtiновськIй О.В. /
Мiрошнiченко Л. Л.U//\/
HiKiTelжo А.С.
Реброва О.В.
Рябцева Н.В.

ж{ý,ffi,
Федорl.лшrrна К.П.
Юматова C.I.

Погоджено. /
Iл,енкова н,в. ?ry/
Коврl.га О В !,С,*"
Кошелюк Р.о.
Слободяник о.о.- голова ППо ЗФккТ

НУ кЗапорiзька полiтехнiкр>
Астаф'ев А,Г.- заступник голови flф п

студентськоi р ади ко ле джу,!й
l


