
Щодо організації освітнього процесу  

під час дії карантинних обмежень 
 

З метою запобігання поширенню в Коледжі гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на виконання 

постанови педагогічної ради ВСП «КТЕФК КНТЕУ» від 10.11.2020 (протокол 

№ 3 п. 5) та організованого завершення осіннього семестру 
 

1. Продовжити з 30 листопада по 24 грудня 2020 року проведення 

навчальних занять, консультацій перед екзаменами для здобувачів освіти 

денної форми здобуття освіти дистанційно з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій. 

2. Організувати проведення екзаменаційної сесії (екзамени, захист 

курсових робіт) відповідно до графіка освітнього процесу в закладі освіти 

(очно). Сесію онлайн здають здобувачі освіти, які мають позитивний тест на 

COVID-19 з підтверджуючими документами. Іншим здобувачам освіти, які не 

з’явилися на екзамен з поважних причин, встановлюється індивідуальний 

графік здачі сесії. 

3. Організувати проведення контрольних заходів з дотриманням 

протиепідемічних вимог і забезпечення безпеки учасників освітнього процесу. 

З цією метою здійснити необхідні заходи: 

3.1 Господарчому відділу (відповідальний Юрій ГОРДІЄНКО): 

- заборонити перебування в коледжі сторонніх осіб; 

- регулярне прибирання, включаючи асептичну обробку приміщень і 

поверхонь, регулярне провітрювання приміщень (до і після екзамену). 

3.2 Завідувачу навчального відділу (відповідальна Юлія КРАВЕЦЬ): 

- скласти розклад екзаменаційної сесії та оприлюднити його на 

офіційному вебсайті коледжу; 

- планувати розклад екзаменів, захисту курсових робіт модульно (по два 

екзамени); 

- врахувати проведення екзаменів у двох аудиторіях одночасно (для груп 

більше 20 осіб) з метою забезпечення дотримання протиепідемічних заходів  

у коледжі. 

3.3 Завідувачам відділень – Тетяні ОСАДЧІЙ, Наталії ТОМІЛІНІЙ; 

виконуючому обов’язки завідувача відділення – Людмилі ЛЕЛЮХ: 

- соціальне дистанціювання шляхом складання графіків перебування 

здобувачів освіти у навчальних приміщеннях коледжу із збільшенням дистанції 

між здобувачами освіти; 

- під час проведення очних екзаменів можлива присутність одночасно не 

більше 20 осіб у навчальному кабінеті; 

- здійснити розподіл академічних груп на підгрупи; 

- збільшити відстань між столами та посадковими місцями, забезпечивши 

розсадку по одному здобувачу освіти за столом. 

3.4 Практичному психологу (відповідальна Олена КОНОВАЛОВА), 

завідувачу господарством (відповідальна Катерина КАНЦЕР): 

- дотримання правил гігієни; щоденний температурний скринінг 

працівників та здобувачів освіти; масковий режим. 



3.5 Помічнику директора з кадрової роботи, кураторам груп 

(відповідальні: Леоніда ЧЕРЕВАТЮК, куратори груп): 

- продовжити інформування працівників коледжу та здобувачів освіти 

щодо заходів запобігання поширення хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, проявів хвороби, дій у випадку захворювання та 

необхідності дотримання режиму соціальної дистанції. 

3.6 Педагогічним, науково-педагогічним працівникам забезпечити: 

- виставлення семестрових оцінок до Журналу обліку академічної групи 

та викладача не пізніше наступного дня останнього заняття; 

- інформування завідувача навчального відділу – Юлії КРАВЕЦЬ про 

завершення курсу дисципліни; 

- перевірку екзаменаційних робіт у день проведення екзамену з 

оформленням необхідної навчальної документації; 

- доведення результатів екзаменів до відома здобувачів освіти в режимі 

онлайн, використовуючи можливості електронної пошти, Viber, Messenger 

тощо. 

4. Покласти відповідальність за організацію та проведення екзаменаційної 

сесії відповідно нормативних документів за освітньо-професійними 

програмами на завідувачів відділень. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


