
Про внесення змін до графіка освітнього процесу 

у другому півріччі 2020/2021 навчального року 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня  

2020 року «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19» і запровадження 

урядом посиленого карантину 

 

1. Внести зміни до графіка освітнього процесу у другому півріччі 

2020/2021 навчального року:  

- встановити проведення теоретичного навчання з 11 по 30 січня  

2021 року для здобувачів освіти денної форми здобуття освіти у дистанційній 

формі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до 

розкладу занять; 

- група ФК-11: екзаменаційна сесія дистанційно з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до розкладу; 

- групи ГО-41, ГО-42, ТО-41, ТО-42: захист звітів з практики – 

дистанційно; консультації до атестації – дистанційно; екзамени (атестація) очно 

згідно з графіком; 

- для здобувачів освіти заочної форми здобуття освіти групи ТКзс-21 – 

встановити термін атестації з 25.01.2021 до 30.01.2021. 

2. Зобов’язати учасників освітнього процесу реалізовувати виконання 

навчальних планів та програм шляхом запровадження дистанційних елементів у 

навчанні із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій при 

опрацюванні теоретичного матеріалу. 

3. Педагогічним, науково-педагогічним працівникам забезпечити: 

- проведення повноцінних дистанційних занять (лекцій, практичних, 

лабораторних) із застосуванням онлайн-комунікацій (Zoom, Google Meet, 

Google Classroom) та надіслати посилання на електронну пошту 

tekknteudist@gmail.com з метою контролю за освітнім процесом; 

- облік проведення занять та виставлення оцінок до Журналу обліку 

академічної групи та викладача після закінчення періоду дистанційного 

навчання. 

4. Використовувати доступні засоби комунікації (телефонний, поштовий 

зв’язок тощо) для здобувачів освіти, які не можуть взяти участь у синхронному 

режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу 

(обмежений доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів навчання тощо). 

5. Довести цей наказ до відома педагогічних, науково-педагогічних 

працівників, співробітників та здобувачів освіти коледжу заступнику директора 

з навчально-методичної роботи – Євгенії КОСТЮК; завідувачам відділень – 

Тетяні ОСАДЧІЙ, Наталії ТОМІЛІНІЙ, виконуючому обов’язки завідувача 

відділення – Людмилі ЛЕЛЮХ; завідувачу навчального відділу – Юлії 

КРАВЕЦЬ. 

6. Дотримуватися при проведенні екзаменів (очно) карантинних заходів. 

7. Забезпечити роботу структурних підрозділів відповідно до Правил 

внутрішнього трудового розпорядку в ВСП «КТЕФК КНТЕУ», графіку 

освітнього процесу. 


