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КРЕМ ЕН ЧУЦ ЬКИ Й  ПЕДАГО ГІЧНИ Й  КОЛЕДЖ  

імені А.С.М АКАРЕНКА

Н А К А З

19.11.2020 м. Кременчук № 140-о/д

Про організацію навчального процесу в 
період посилених карантинних заходів

На підставі рекомендацій М іністерства освіти і науки України (лист М ОН 
1/9-626 від 13.11.2020 року), М іністерства охорони здоров’я України, згідно з 
рішенням вченої ради (протокол №/ 4 від 16.11.2020р.) та враховуючи
необхідність у виконанні практичної складової навчальних закладів

НАКАЗУЮ :

1. Відновити з 23.11.2020 року навчальні заняття в коледжі в змішаному 
режимі, передбачивши, що заняття проходять в групах не більше 20 осіб з 
дотриманням карантинних заходів передбачених для помаранчевої зони.

2. З метою забезпечення карантинних заходів під час навчального процесу 
завідуючим відділеннями спільно з класними керівниками та кураторами 
груп спланувати відвідування навчальних занять студентами з розрахунку 
присутності в аудиторіях не більше 20 осіб.

3. Передбачити проведення масових заходів в групах і в цілому в коледжі як 
правило в дистанційному режим. Проведення очних заходів може

' здійснюватися з кількістю не більше 10 осіб з дозволу директора коледжу.
4. Викладачам:

4.1.1. Проводити навчальні заняття в засобах індивідуального захисту (в 
прозорих захисних щитках або масках та окулярах).

4.1.2. На початку першого за розкладом заняття проводити опитування 
студентів та учнів коледжу стосовно їх самопочуття. Здобувачів 
освіти, що скаржаться на самопочуття, направляти в медичний пункт 
коледжу.

4.1.3. Забезпечити проведення лабораторних та практичних занять, 
починаючи з 23.11.2020 року, відповідно до відкорегованого 
планування навчального процесу на І півріччя 2020-2021 навчального 
року.

4.1.4. Забезпечити підготовку завдань та матеріалів до їх виконання для 
студентів та учнів ліцею, що відсутні на занятті, в системі Google 
клас або Moodle.

4.1.5. Активізувати підготовку до семестрових екзаменів та заліків: 
оновити зміст завдань, матеріали до заліків внести до бази тестів 
системи M oodle, довести до.студентів графіки проведення екзаменів 
та заліків, за необхідності під час занять провести короткі 
консультації з питань проведення екзаменів.



4.1.6. Всі консультації, що не передбачені розкладами навчальних занять, 
проводити тільки з використанням дистанційних форм, як правило 
відеоконференцій. ,

5. Заступнику директора з господарської роботи М іцу С.П. забезпечити:
5.1.1. організовану роботу роздягалень коледжу;
5.1.2. дотримання теплового режиму в коледжі;
5.1.3. проведення температурного скринінгу учасників освітнього 

процесу та працівників коледжу;
5.1.4. проведення дезінфекцій, провітрювання та прибирання в 

приміщ еннях коледжу згідно затверджених планів роботи в період 
карантину.

6. М едпрацівникам здійснювати постійний моніторинг щодо захворюваності 
серед учнів, студентів, працівників, осіб, які перебувають на самоізоляції, 
задля вживання необхідних оперативних заходів та прийняття рішень в 
організації освітнього процесу в коледжі та ліцеї.

7. Контроль за виконанням наказу^задишаю за собою.

В.о. директора коледжу Л.В. КРУПІНА

Шакотько В.В.
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