МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НІКОПОЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
«$ $ »

/$ У 2020 р.

м. Нікополь

№/ ? ^

Щ одо продовження роботи
коледжу в
аудиторно-дистанційному
режимі

У зв’язку з складною епідеміологічною ситуацією, яка склалася на Україні
у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби «СОУГО-19», різким
збільшенням стану захворюваності населення м. Нікополя, керуючись листом
Міністерства освіти і науки України від 12.10.20р. №1/9 - 576, постановою
Кабінетом Міністрів України від 13.10.2020р. № 956 «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України №641, а також рішенням педагогічної
ради Нікопольського фахового коледжу НМетАУ від 8.12.20р.
НАКАЗУЮ:
1. Продовжити в коледжі з
15.12.20р. по 10.01.21 року аудиторнедистанційне навчання згідно Положення «Про аудиторне-дисганційне
навчання та використання технологій дистанційного навчання під час
організації здобуття освіти в НФК НМетАУ за різними формами»,
затвердженого педагогічною радою коледжу 31.08.20р.
Термін-до 10.01.21р.
2. Навчальній частині підготувати графік проведення занять
в
дистанційному режимі з 15.12.20р. до 27.12.20р. і розмістити його на вебсайті коледжу.
Термін-до 12.12.20р.
3. Всім викладачам підготувати методичні матеріали для забезпечення
онлайн-технологій, які забезпечують ефективне поєднання безпосередньої
та опосередкованої форм взаємодії зі студентами коледжу.
Термін-до 14.12.20р.
4. Виконання окремих лабораторних і практичних занять, які не можливо
провести в дистанційній формі, провести під керівництвом викладача очно
за заявою викладача згідно графіку, затвердженому
заступником
директора з НР Пінчук В.Л., з використанням всіх правил
протиепідемічного режиму в лабораторіях і кабінетах коледжу (групами не
більше 20 осіб).

•

5. Медичній сестрі коледжу Захаровій О.В., інженеру з охорони праці Чудній
Ю.В. здійснювати постійний моніторинг стану захворюваності
педагогічних працівників та здобувачів освіти.
6 . Всім викладачам вести індивідуальний облік проведених дистанційних
занять і оцінювання знань студентів по окремій індивідуальній формі,
затвердженій в циклових комісіях.
Відповідальні голови ПЦК, викладачі
7. Методистам коледжу Андрусенко Л.С., Посьмашній О.С. забезпечити
постійний моніторинг дистанційного навчання на денній і заочній формах.
8 Бухгалтерії коледжу забезпечити оплату праці викладачів згідно чинного
законодавства.
9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора
з НР Пінчук В.Л.
.
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