
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НІКОПОЛЬСЬКИЙ ТЕХНІКУМ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ 
 

НАКАЗ 
 

«26» 03  2020 р м. Нікополь № 41-од . 
 

 

 

 

 

Керуючись листом Міністерства освіти і науки України №1/9-176 від 

25.03.2020 «Щодо особливостей організації освітнього процесу під час 

карантину», враховуючи наказ Міністерства освіти і науки України від 

16.03.2020 №406, відповідно до Постанови Кабінетів Міністрів України від 

11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19» 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. У зв`язку з подовженням строків карантину всім викладачам і 

працівникам, які мають педагогічне навантаження, продовжити підготовку 

методичних матеріалів для розміщення на веб-сайті технікуму з метою 

організації і проведення зі студентами дистанційних занять (консультацій, 

скайп-лекцій, вебінарів у синхронному та асинхронному режимах), методичних 

рекомендацій щодо використання веб-ресурсів дисциплін, послідовності 

виконання завдань, особливостей контролю, тощо; мультимедійних лекційних 

матеріалів, термінологічних словників, віртуальних практичних і лабораторних 

робіт з методичними рекомендаціями щодо їх виконання, дистанційних курсів, 

електронних бібліотек, пакетів тестових завдань для проведення контрольних 

заходів, тестування з автоматизованою перевіркою результатів, тощо. 

2. Головам ПЦК Очеретько Людмилі Василівні, Цеханському Дмитру 

Наумовичу, Кошкіній Олені Флоріанівні, Пихтіній Олені Іванівні, Федосєєвій 

Оксані Іванівні, Копоть Наталі Валеріївні розробити засоби зворотного зв`язку 

між здобувачами освіти та викладачами, а також форми обліку проведених 

занять викладачами. 

Термін – до 29.03.2020 р. 

3. Зав. відділеннями Козлову Геннадію Олексійовичу, Швайці Наталії 

Василівні, Кошкіній Олені Флоріанівні розмістити на веб-сайті технікуму теми 

дипломних проектів студентів IV курсу денної і заочної форм навчання у 

зв`язку з терміновістю проведення переддипломної практики. 

Термін – до 30.03.2020 р. 

Про організацію освітнього 

процесу у зв`язку з подовженням 

строків карантину 



4. Заст. директора з НР Пінчук Вікторії Леонідівні, зав. відділеннями 

Козлову Геннадію Олексійовичу, Швайці Наталії Василівні, Кошкіній Олені 

Флоріанівні забезпечити постійний моніторинг освітнього процесу за 

допомогою веб-ресурсів до кінця терміну карантину. 

5. Кожному викладачу індивідуально вести облік проведених 

дистанційних занять за встановленою в циклових комісіях формою. 

6. Переддипломну практику студентів IV курсу провести згідно графіку 

навчального процесу без змін з 06.04.2020 по 03.05.2020 року за дистанційною 

формою на робочих місцях на виробництві із використанням технологій 

дистанційного навчання. Керівникам практики Ясеновій Олені Оленксандрівні, 

Очеретько Людмилі Василівні, Теплинській Вікторії Михайлівні, Головачовій 

Ірині Володимирівні, Кошкіній Олені Флоріанівні розробити і надати на веб-

сайт технікуму індивідуальні завдання студентам згідно тем дипломних 

проектів, розміщених на сайті технікуму. 

Термін – до 01.04.2020 р. 

7. Терміни проведення екзаменаційної сесії студентів ІІ курсу заочної 

форми навчання та їх переддипломної практики вирішити після завершення 

карантину. 

8. Бухгалтерії технікуму проводити оплату праці викладачів у розмірі 

заробітної плати працівника, який затверджений йому у тарифікаційному 

списку на поточний навчальний рік та з урахуванням визначених 

законодавством умов. 

9. Контроль за виконанням даного наказу виконую особисто. 

 

 

Директор технікуму Володимир Рубанов 

 

 

 

Розсил. 1 – у справу 

 1 – Пінчук В.Л. 

 1 – у навчальну частину 

 3 – зав. відділеннями 

 1 – у бухгалтерію  

 

 

 

 

  


