
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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Інформаційний лист Нікопольського технікуму НМетАУ  

щодо форм освітнього процесу з 01.06.2020 р. та протиепідемічні 

заходи під час освітнього процесу. 

 

 

Організація проведення освітнього процесу в НТ НМетАУ з 01.06.20 р. з 

урахуванням листа Департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА 

2545/0/211-20 від 29.05.20 р., «Рекомендацій Міністерства освіти і науки України  

щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів 

фахової передвищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання  

буде проведена наступним чином: 

- Семестровий контроль (екзаменаційна сесія) повністю дистанційно з 

використанням відеоконференцій (ZOOM),  Google – класів в 

асинхронних та синхронних режимах; 

- Навчальні практики студентів 2, 3 курсу (ознайомчі, електромонтажна) 

будуть проведені дистанційно з використанням відеофільмів базових 

підприємств, віртуальних лабораторій, презентацій, надання студентам 

зразків звітів і індивідуальних завдань за допомогою засобів комунікації 

(електронної пошти, месенджерів Viber, Telegram, відеоконференцій  

(ZOOM, Skype); 

- Державна атестація студентів випускного курсу денної форми навчання 

(захист дипломних проектів) буде проведено з використанням 

дистанційних технологій навчання; процедура проведення затверджена 

рішенням педагогічної ради технікуму (додаток до «Положення про 

організацію освітнього процесу») і буде оприлюднена на веб-сайті 

технікуму за 7 днів до початку дипломування; 

- Державна атестація студентів випускного курсу заочної форми 

навчання (47 студентів з двох спеціальностей «Обробка металів 

тиском» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») 

буде проведена за звичайною технологією з використанням всіх 

протиепідемічних засобів (мінімізація контактування між студентами і 

членами екзаменаційної комісії – в окремій аудиторії 3 – 4 члена комісії, 
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тільки один студент, який захищається, аудиторія має вихід на вулицю, 

чергування у входу в аудиторію, використання всіма учасниками 

індивідуальних засобів захисту (маски, перчатки); наявність в аудиторії 

дезінфікуючих засобів, регулярне провітрювання аудиторії (не менше 

15 хвилин щогодинно); прибирання та дезінфекцію аудиторії два рази 

на день; позапланові інструктажі всіх учасників щодо дотримання 

санітарних заходів); 

- Індивідуальні та групові консультації для студентів 2-го курсу, що 

складають в 2020 р. ДПА у вигляді ЗНО викладачів математики, 

української мови і літератури, історії України, географії, фізики, будуть 

проведені за окремим, затвердженим директором графіком, враховуючи 

необхідність мінімізації контактування між собою учасників освітнього 

процесу, одночасного перебування в аудиторії не більше 10 осіб, 

використання антисептичних засобів, регулярного (двічі на день) 

прибирання аудиторій, провітрювання – не менше 15 хвилин після 

кожного заняття, використання масок, проведення спеціальних 

інструктажів студентів щодо дотримання протиепідемічних заходів, 

чергування адміністрації на вході в технікум, на коридорах, біля 

аудиторій, заняття будуть проведені в великих аудиторіях для 

збільшення відстані між столами і розсадці по 1 студенту за столом.  

         Всі зміни в організації  освітнього процесу, частковому переносі 

курсових проектів, окремих лабораторних, практичних занять, 

слюсарної і слюсарно-механічної практики студентів невипускних 

курсів на наступний навчальний рік регламентовані наказами директора 

технікуму, рішеннями педагогічної і методичної ради, протоколами 

засідання профкому студентів, викладачів і адміністративної ради 

технікуму. 

 

 


