
 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НІКОПОЛЬСЬКИЙ ТЕХНІКУМ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ 
 

НАКАЗ 
 

“17” квітня 2020 р                         м. Нікополь                                    № 47-од 

 

 
Про організацію освітнього процесу  
на заочному відділенні у зв'язку з  
подовженням строків карантину 

 

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

25.03.2020 року “Щодо особливостей організації освітнього процесу під час 

карантину”, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 

року №211 “Про запобігання поширенню на території України гострого 

респіраторного захворювання COVID-19”, у зв'язку з терміновістю 

переддипломної  практики  і  дипломування на заочному  відділенні 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1.  Організувати проведення переддипломної практики студентів заочної 

форми навчання випускного ІІ курсу гр. ОТ-18з та Е-18з з 21.04.2020 року по 

03.05.2020 року за дистанційною формою з використанням технологій 

дистанційного навчання. Керівникам переддипломної практики Кошкіній Олені 

Флоріанівні і Теплинській Вікторії Михайлівні розробити і надати на веб-сайт 

технікуму індивідуальні завдання студентам згідно заданих тем дипломних 

проектів. 
 

2.  Екзаменаційну сесію ІІ курсу заочної форми навчання провести з 

04.05.2020 року по 10.05.2020 року за дистанційною формою з використанням 

технологій дистанційного навчання. 
 

3.  Методисту заочної форми навчання Андрусенко Людмилі Степанівні 

підготувати графік-розклад проведення навчальних занять, заліків та іспитів 

згідно робочих навчальних планів відповідних спеціальностей і розмістити його 

на веб-сайті технікуму. 
 

4.  Всім викладачам надати на веб-сайт технікуму відповідні залікові і 

екзаменаційні матеріали, критерії оцінювання для проведення семестрового 

контролю за дистанційною формою. 
Термін — до 30.04.2020 р. 



 

5.  Зав. відділеннями Швайці Наталії Василівні та Кошкіній Олені 

Флоріанівні, методисту заочної форми навчання Андрусенко Людмилі 

Степанівні попередити всіх студентів гр. Е-18з та ОТ-18з про необхідність 

надсилання на електронні адреси викладачів дисциплін виконаних обов'язкових 

контрольних і практичних завдань згідно робочих навчальних планів 

спеціальностей, а також виконаних залікових і екзаменаційних завдань. 
Термін — 03.05.2020 р. 

 

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

Швайці Наталії Василівні, Кошкіній Олені Флоріанівні забезпечити постійний 

моніторинг освітнього процесу на заочному відділенні за допомогою веб-

ресурсів. 
 

7.  Кожному викладачу індивідуально вести облік проведених 

дистанційних занять за встановленою в циклових комісіях формою. 
 

8. Контроль за виконанням даного наказу виконую особисто.  

 
 

 

Директор технікуму  Володимир Рубанов 

 

 
 

Розсил:  1 — у справу 
 1 — Пінчук В.Л. 
 2 — зав. відділеннями Кошкіній О.Ф., Швайці Н.В. 
 1 — Андрусенко Л.С. 

 


