
        

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

ПРИЛУЦЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

Н А К А З 

 

 

від 13 жовтня 2020 року                                          № 73 

 

Про введення змішаного навчання 
 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-576 від 

12.10.2020 року «Щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання з 15 

жовтня по 15 листопада 2020 року»  

НАКАЗУЮ: 

1. Дронь В.В., заступнику директора з навчальної роботи, з 15 жовтня 2020 

року організувати освітній процес за змішаною формою: 

- навчання студентів відбувається потижнево (15-16 жовтня навчаються 

3-4 курси, а 1-2 курси працюють дистанційно з використанням 

платформи G Suite for Education; з 19-23 жовтня 1-2 курси – 

навчаються, а 3-4 курси працюють дистанційно з використанням 

платформи G Suite for Education і т.д.); 

- навчальні практики та лабораторно-практичні заняття, які потребують 

практичних вмінь по використанню приладів, електротехнічної 

апаратури, проводяться у закладі освіти з дотриманням 

протиепідемічних заходів відповідно до графіку освітнього процесу; 

- консультації для підготовки до ДПА у формі ЗНО проводяться 

відповідно до графіку консультацій. 

 

2. Шейгус А.В., диспетчеру навчальної частини, висвітлювати розклад 

занять під час дистанційного навчання на Сайті дистанційного навчання 

Прилуцького агротехнічного коледжу. 

 

3. Викладачам коледжу працювати у навчальному закладі відповідно до 

розкладу занять, пройти навчання з роботою на дистанційній платформі G 

Suite for Education відповідно до графіку навчання. 

 

4. Викладачам робити записи до журналів академічних груп у день 

проведення заняття. Облік оцінок при дистанційному навчанні вести у 

журналі академічної групи з обов’язковим оголошенням дедлайну до 5 числа 

наступного місяця. 



5. Завідувачкам відділень Легошиній О.Л., Тітуновій В.В. та Фокіній Т.О. 

посилити контроль за відвідування студентів та з’ясовувати причини 

відсутності їх на заняттях. У разі виявлення ознак захворювання у 

викладачів або здобувачів освіти, повідомити про це до навчальної частини. 

 

6. Кураторам груп постійно співпрацювати з викладачами та моніторити 

участь студентів своєї групи у дистанційному навчанні. 

 

7. Кураторам груп з’ясувати кількість студентів, які потребують проживання 

у гуртожитку під час змішаного навчання та подати списки до навчальної 

частини. Надати можливість залишитися таким категоріям студентів: дітям-

сиротам, здобувачам освіти які проходять практичне навчання та 

лабораторно-практичні заняття. Іногородні студенти, які не мають 

можливості навчатися дистанційно, мають право проживати у гуртожитку та 

використовувати комп’ютерну техніку коледжу для дистанційного навчання 

у визначеній аудиторії.  

 

8. У разі переходу регіону у «червону» зону Дронь В.В., заступнику 

директора з навчальної роботи, організувати повний перехід на дистанційне 

навчання з використанням платформи G Suite for Education. 

 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор Прилуцького  

агротехнічного коледжі      П.ЧЕРНІКОВ 
 


