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 Керуючись Нормативними документами уряду, Міністерства освіти і науки 

України, обласної державної адміністрації, рекомендаціями Міністерства освіти і 

науки України щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації 

здобувачів фахової передвищої освіти із застосуванням дистанційних технологій 

навчання, з метою організаційного  завершення навчального року 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Екзаменаційну сесію студентів денної форми навчання провести 

дистанційно в строки: 

- ІІ курс з 08.06.20 р. по 21.06.20 р.; 

- ІІІ курс з 08.06.20 р. по 21.06.20 р. (в гр. ВСФ-17 1/9 з 01.06.20 р. по 

14.06.20 р., в гр. Е-17 1/9 з 01.06.20 р. по 08.06.20 р.). 

2. Екзаменаційну сесію студентів заочної форми навчання І курсу гр. Е-19з і 

ОТ-19з перевести дистанційно в строк з 08.06.20 р. по 14.06.20 р.  

Методисту Андрусенко Л.С. підготувати графік-розклад дистанційного 

проведення навчальних занять, заліків та іспитів і розмістити його на веб-

сайті технікуму; всім викладачам надати на веб-сайт технікуму відповідні 

залікові та екзаменаційні матеріали, критерії оцінювання для проведення 

семестрового контролю за дистанційною формою.  

Термін – до 05.06.20 р.  

3. Ознайомчі практики в гр. ВСФ-18-1/9, ОТ-18 1/9, Е-18 1/9, М-18 1/9 

провести з 22.06.20 р. по 28.06.20 р. і відповідно з 22.06.20 р. по 03.07.20 р. 

дистанційно з використанням можливостей Інтернету, презентацій базових 

підприємств, навчальних відеофільмів. Керівникам практик підготувати 

відповідні матеріали до початку практик. 

4. Слюсарні практики в гр. ОТ-18 1/9, Е-18 1/9, М-18 1/9, ПМ-18 1/9 перенести 

на вересень 2020 р. і провести їх за рахунок ущільнення освітнього процесу 

на наступний рік. 

5. Електромонтажну практику в гр. Е-17 1/9 провести дистанційно з 08.06.20 

р. по 21.06.20 р. з використанням технологій дистанційного навчання. 

Про організацію освітнього процесу 

 у зв’язку з продовженням строків   

карантину  і завершення 2019 – 20 н.р. 

 



6. Керуючись рішенням ПЦК металургійних, електротехнічних дисциплін, 

механічної інженерії, перенести на вересень і провести за рахунок 

ущільнення освітнього процесу, проведення лабораторно-практичних 

занять і контрольних заходів з дисциплін: 

- на ІІ курсі в гр Е-18 1/9 (12 годин «Теоретичні основи електротехніки»), 

М-18 1/9 (12 годин «Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні 

вимірювання»), ОТ-18 1/9 (10 годин «Основи металознавства», М-18 1/9 

(10 годин «Матеріалознавство і КМ»); 

- на ІІІ курсі в гр. ПМ-17 1/9 (12 годин «Технологічне оснащення»), ОТ-17 

1/9 (12 годин «Обробка металів тиском»), ПМ-17 1/9 (12 годин «ІТКК»), 

М-17 1/9 (12 годин «ІТКК»). Результати оцінювання з відповідних 

дисциплін будуть враховані в наступному семестрі. 

7. Атестацію студентів 4-го курсу провести з урахуванням методичних 

рекомендацій Міністерства освіти і науки України, рішення педагогічної 

ради, методичної ради технікуму згідно графіку освітнього процесу в 

синхронному режимі з використанням цифрової фіксації. Головам ПЦК, 

завідувачам відділеннями розробити відповідні методики для успішного 

проведення захисту кваліфікаційних проектів. Термін – до 05.06.20 р. 

8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

НР Пінчук В.Л. 

 

 

 

Директор  технікуму                                                                В.М.Рубанов 

   

 

 

 

 Розсил.  

1 екз. – у справу 

  1екз. – навчальній частині 

1 екз. – Пінчук В.Л.  

1 екз. – Андрусенко Л.С. 

 

 

 

3 екз. – зав.відділеннями 

 

 

 

   Підготувала: заступник директора з НР                      В.Л. Пінчук 
 


