
  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

ПРИЛУЦЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

 

Н А К А З 

 
 

  від 13 листопада  2020 року                   № 81 

 
Про внесення змін до  

освітнього процесу: 
 

Відповідно до листів 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» та 1/9-626 від 13.11.2020 року «Щодо 

організації освітнього процесу», враховуючи захворюваність працівників 

коледжу та здобувачів освіти 

НАКАЗУЮ: 

1. Заступнику директора з навчальної роботи Дронь В.В., з 16 листопада 

2020 року організувати освітній процес в коледжі за змішаною формою: 

- студенти навчаються дистанційно з використанням платформи G Suite 

for Education; 

- навчальні практики, лабораторно-практичні заняття та уроки 

креслення, які потребують практичних вмінь по використанню 

приладів, електротехнічної апаратури, проводяться у закладі освіти з 

дотриманням протиепідемічних заходів відповідно до графіку 

освітнього процесу. 

 

2. Викладачам коледжу: 

- працювати у навчальному закладі відповідно до розкладу занять, 

продовжувати навчання з роботою на дистанційній платформі G Suite for 

Education. Робочий день встановити з 8-00 до 17-00 год.  з перервою з 13-00 

до 14-00 год. З них 3 год. після 14-00 – індивідуальна робота з студентами, 

підвищення  науково-методичного рівня через Інтернет.  

- при виявленні симптомів захворювання у студентів обов’язково 

повідомити про це навчальну частину. 

-   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. 



-     викладач, який призначений на заміну хворого викладача, добавляється в 

клас на платформі G Suite for Education основним викладачем, для 

комунікації з групою та викладання дисципліни. 

 

3. Диспетчеру коледжу Шейгус А.В., висвітлювати розклад занять під час 

дистанційного навчання на Сайті дистанційного навчання Прилуцького 

агротехнічного коледжу. 

 

4. 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. 

 

5. Кураторам груп постійно співпрацювати з викладачами студентами через 

Інтернет та моніторити їх участь у дистанційному навчанні, контролювати та 

доповідати у навчальну частину стан здоров’я студентів.  

 

6. У разі переходу регіону у «червону» зону заступнику директора з 

навчальної роботи Дронь В.В., організувати повний перехід на дистанційне 

навчання з використанням платформи G Suite for Education. Всі 

розпорядження, повідомлення, накази в Інтернеті, на паперових носіях 

подавати від першої особи – директора.  

 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Директор Прилуцького  

агротехнічного коледжу       П.ЧЕРНІКОВ 
 

 

 

 

з наказом ознайомлені: 

Дронь В.В. 

Жукова С.Г. 

Тітунова В.В. 

Легошина О.Л. 

Фокіна Т.О. 

Журавель Р.М. 

Прокопенко І.К. 

Федорченко А.Б. 

Єршова Л.В. 

Циганок О.М. 

Жигун В.Г. 

Колейко В.Ю. 
 


