
КРЕМ ЕН ЧУЦ ЬКИ Й  П ЕДАГО ГІЧНИ Й  КОЛЕДЖ  
імені А.С.М АКАРЕНКА

Н А К А З

12.10.2020 м. Кременчук

Про виконання рекомендацій М ОН
України про додаткові карантинні заклади
в закладах освіти

На виконання рекомендацій М іністерства освіти і науки України про
додаткові карантинні заходи в закладах освіти (лист № 1/9-575, 1/9-576 від
12.10.2020 року),листа ДОН № 473402.01-11 від 13.10.2020р.

НАКАЗУЮ :

1. Перевести студентів коледжу та учнів ліцею на навчання з використанням 
дистанційних форм:

- учнів ліцею з 15.10 по 23.10.2020 р.
- студентів коледжу з 15.10 по 15.11.2020 р.

2. Навчальні заняття з використанням дистанційних форм проводити згідно з 
діючим розкладу на перше півріччя 2020-2021 навчального року.

3. Навчальні заняття з використанням дистанційних форм викладачі можуть 
проводити в домаш ніх умовах або, за відсутності технічних засобів, з 
кабінетів та лабораторій коледжу.

4. Викладачам організувати проведення дистанційних занять з використанням 
Інтернет-технологій забезпечення проведення конференцій (Zoom, Meet, 
Skype тощо), систем дистанційного навчання M oodle та Google клас.

5. З метою уточнення місць проведення занять з використанням дистанційних 
форм викладачами завідуючим кафедрами та головам циклових комісій 
подати до 15.10.2020 року відповідні відомості методисту М ороз Л.О.

6. Керівникам груп до 15.10.2020 року подати завідуючим відділеннями та 
заступнику директора з навчально-виховної роботи в ліцеї списки студентів 
та учнів ліцею, які не мають доступу до дистанційних форм навчання.

7. Інженеру Турченку В.О. здійснити замовлення на термінову закупівлю 25 
вебкамер для обладнання робочих місць викладачів для проведення занять з 
використанням дистанційних форм.

8. Головному бухгалтеру Андрійчук І.М. забезпечити своєчасну оплату 
вебкамер для організації занять з використанням дистанційних форм.

9. Керівникам структурних підрозділів коледжу подати на затвердження до 
15.10.2020 р. перелік ремонтних робіт, що будуть здійснені силами



Вихователю гуртожитку Сухоруковій О.М. подати до 15.10.2020 р. в.о.
директора список студентів та учнів ліцею, що залишаються проживати в
гуртожитку на зазначений період з вказівкою причини.

11.Провести позаплановий інструктаж з БЖ Д для учнів та студентів у зв"язку з 
переходом на дистанційну форму навчання (відповідальні класні керівники, 
контроль заступник директора з виховної роботи М окра JI.M.. 15.10.2020р.).

12.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Шакотько В R 

В.о. директора коледжу Л.В. КРУПІ НА


