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Про запровадження послаблення
протиепідемічних заходів в технікумі
у зв’язку з закінченням навчального року

Керуючись
листом
Департаменту
освіти
і
науки
Дніпропетровській
ОДА №2545/0/211-20 від 29.05.20 р., Постановою Кабміну від 20.05.20 р. № 392 «Про
встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби СOVID-19 та етапів послаблення протиепідемічних заходів», у зв’язку з
закінченням навчального року і терміновістю проведення державної атестації здобувачів освіти
і ЗНО студентів 2 курсу

НАКАЗУЮ:
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2.
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4.
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Семестровий контроль студентів І – ІІІ курсів провести з використанням дистанційних
технологій навчання, внести відповідні додатки до «Положення про семестровий контроль
в НТ НМетАУ», розглянути і затвердити їх на педагогічній раді технікуму.
Навчальні практики студентів 2, 3 курсу провести з використанням дистанційних
технологій навчання, внести відповідні додатки в «Положення про організацію
практичного навчання в НТ НМетАУ», розглянути їх на методичній раді технікуму.
Державну атестацію студентів випускного курсу денної форми навчання провести з
використанням дистанційних технологій в синхронному режимі (відеоконференції) з
цифровою фіксацією процесу атестації у формі захисту дипломного проекту, можливо
попереднє надсилання до екзаменаційної комісії відеозаписів (презентацій) студентів з
ідентифікацією його особи та засвідчення факту виступу, запитання проводити в
синхронному режимі. Внести зміни (в додатки) в «Положення про державну атестацію
студентів в НТ НМетАУ» у зв’язку з введенням дистанційних технологій навчання,
розглянути зміни на засіданні педагогічної ради технікуму.
Державну атестацію студентів заочної форми навчання провести за звичайною технологією
з додержанням всіх протиепідемічних заходів:
- мінімізація контактування здобувачів освіти,
- одночасного перебування в аудиторії не більше 10 осіб;
- використання антисептичних засобів, миття рук, дезінфекцією приміщення двічі на
день;
- регулярного провітрювання приміщення;
- використання членами комісії і студентами засобів індивідуального захисту (масок,
респіраторів);
- позапланового інструктажу дотримання протиепідемічних заходів.
Індивідуальні консультації викладачів математики, української мови і літератури, історії
України, географії студентів 2-го курсу напередодні проведення ЗНО провести, починаючи
з 08.06.20 р. по 24.06.20 р. з дотриманням всіх протиепідемічних заходів (не більше 10 осіб
в аудиторії, використання захисних масок, дезінфекції приміщень і регулярного
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провітрювання). Заступнику директора з НР Пінчук В.Л., відповідальним особам за
організацію і проведення ЗНО головам ПЦК Федосєєвій і Пихтіній О.І. скласти графік
проведення таких консультацій з урахуванням паралельного проведення семестрового
контролю, запобігання скупченості студентів, з урахуванням розташування навчальних
аудиторій і часу проведення.
Заступнику директора з АГЧ Гармаш К.П. забезпечити протягом червня місяця постійну
дезінфекцію і вологе прибирання коридорів, туалетів, навчальних приміщень, задіяних у
проведенні навчальних заходів у зв’язку з закінченням навчального року.
Заступнику директора з НР Пінчук В.Л., секретарю навчальної частини Грінь О.В.,
методистам Посьмашній О.С., Сухановій О.Г. і Андрусенко Л.С. забезпечити якісне
оформлення всієї навчальної та звітної документації у зв’язку з закінченням навчального
року і продовження строків карантину.
Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор технікуму

В.М.Рубанов

Розсил.
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