Міністерство освіти і науки України
Любешівський технічний коледж
Луцького національного технічного університету
НАКАЗ
«30» березня 2020 р

Любешів

№ 106

Про організацію освітнього
процесу на період
продовження карантину
Відповідно до Постанови КМУ від 25.03.2020 р. №239, наказу по коледжу
від 27.03.2020 року № 104 «Про продовження карантину в коледжі», листа
МОН України від 25.03.2020р. №1/9-176 «Щодо особливості організації
освітнього процесу під час карантину» та листа МОН України 26.03.2020р.
№1/9-177 «Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної
(професійно-технічної) освіти на період карантину», листа МОН України від
27.03.2020р. «Про завершення 2019-2020 навчального року»
НАКАЗУЮ
1. Викладачам Матюк Л.В., Колядюку В.М., Данилік С.М., Кравчик Л.М.,
Хоружі Т.І., Хомичу А.В., Оласюку Я.В., Хомич Ю.А., Хвесику В.О.,
Герасимик-Черновій Т.П., Кузьмич Т.П., Пігулко Ж.М., Черевко І.В.
продовжити освітній процес за дистанційними технологіями навчання до
24.04.2020року.
2. З 06.04.2020 року по 24.04.2020 року викладачам та іншим педагогічним
працівникам які викладають години педагогічного навантаження
забезпечити проведення освітнього процесу у дистанційному режимі.
3. До 02.03.2020 року зав. методичним кабінетом Літвинчук Н.П., заступнику
директора з НР Герасимик-Черновій Т.П., зав. відділенням Мельничук
А.А.:
- розробити розклади занять у дистанційному режимі на період карантину
з передбаченням засобів доступу здобувачів до навчальних матеріалів та
зворотнього зв’язку між здобувачами та тими хто проводить заняття у
дистанційному режимі;
- розробити додаткові заходи щодо відпрацювання освітнього процесу
шляхом ущільнення перенесення його після закінчення карантину;
- розробити заходи моніторингу освітнього процесу у дистанційному
режимі під час карантину.
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Викладачам «Фізичної культури» та «Фізичного виховання» на період
запровадження карантину більшість уроків із предметів перевести в
теоретичну частину, а практичну - проводити у дистанційному відео
режимі (у випускних групах).
5. Проведення виробничого навчання та виробничої практики перенести на
період після закінчення карантину (крім професій, де за програмами
передбачено проведення вступних інструктажів та ознайомлення з
професією – провести теж у дистанційній формі).
6. Організацію індивідуального водіння на автомобілях та тракторах
перенести на період після закінчення карантину.
7. Класним керівникам, майстрам в/н та кураторам навчальних груп взяти на
контроль роботу студентів і учнів у дистанційному режимі під час
карантину шляхом вайбер зв’язку, онлайн платформ і т.д..
8. Провести навчальні практики в групах 43-ТМ (керівник практики Березюк
Ю.В.) і 44-ТЕХ (керівник практики Муха Н.В.) у дистанційному режимі
згідно графіків.
9. Заступнику директора з НР Герасимик-Черновій Т.П підготувати графік
проведення заліково-екзаменаційної сесії у групах 42-ТБ та 44-ТЕХ, 43-ТМ
у дистанційному режимі за винятком дисциплін з яких передбачено
виконання та захист курсових робіт та проектів.
10. Педагогічним працівникам навчальне навантаження проведене під час
карантину у дистанційному режимі облікувати у журналах теоретичного та
виробничого навчання та журналах навчальних занять після закінчення
карантину.
4.

Директор
Проект вносить
Заступник директора з НР
___________ Т.П. Герасимик-Чернова
З наказом озн.

А.В. Хомич
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