
 

Дніпровський державний технікум  

енергетичних та інформаційних технологій 

 

Н А К А З  

 

16.12.2020                                 № 43 

                                                      м. Дніпро 

 

Щодо організації освітнього процесу  

в дистанційному режимі 

 

На виконання рішення Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. 

щодо введення обмежувальних заходів для запобігання розповсюдження 

захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19, Закону України «Про 

захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів 

України від 09.12.2020 р. №1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», листа Міністерства 

освіти і науки України від 15.12.2020 р. №1/9-688 «Щодо освітнього процесу 

в дистанційному режимі» 

НАКАЗУЮ: 

1. Згідно з підпунктом 10 пункту 3 постанови в період 08.01.2021 р. по 

24.01.2021 р. включно заборонити відвідування освітнього закладу 

здобувачами освіти. 



2. Бондаренко В.М., заступнику директора з НР, Олійник Н.Г., 

завідувачу філією, спільно з завідувачами відділень забезпечити 

безперервність освітнього процесу. 

3. Завідувачам відділень, головам ПЦК  відновити у другому семестрі з 

12.01.2021р. проведення занять в дистанційному режимі із використанням 

спеціалізованого хмарного програмного забезпечення та інструментів для 

спільної роботи G Suit for Education  (Google Workspace) у веб-

сервісі Classroom. 

4. Викладачам під час проведення занять з предметів та дисциплін за 

дистанційною формою навчання мати візуальну ідентифікацію здобувачів 

освіти. 

5. Класним керівниками у випадку відсутності студента на заняттях 

вживати всіх можливих заходів щодо встановлення місця його знаходження. 

6. Відповідно до Санітарного регламенту встановити час безперервної 

роботи для викладачів та студентів I та II курсів з технічними засобами 

навчання, зокрема комп’ютерами, планшетами, іншими гаджетами не більше 

25-30 хвилин на І парі та не більше 15-20 хвилин на ІІ, ІІІ та IV парах. 

7. Внести зміни до графіка освітнього процесу денного відділення на 

2020/2021 навчальний рік щодо проведення навчальних практик у зв’язку з 

неможливістю здійснювати їх за допомогою дистанційного навчання: 

 КСМ-20-1/11 розпочати навчальну практику на 25.05.2021 р.; 

 ЕЛ-18 розпочати практику на отримання робітничої професії на 

08.06.2021 р. 

8. Завідувачам відділень, головам ПЦК здійснювати контроль за 

проведенням занять в дистанційному режимі. 

 9. Заборонити проведення масових заходів на території освітнього 

закладу та філії та участь студентів у масових заходах освітнього, наукового, 

соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в період з 

19.12.2020 р. по 24.01.2021 р. 



10. Чорній Г.В., завідувачу бібліотекою, організувати надання послуг в 

дистанційному режимі та забезпечити безперебійний доступ до електронних 

інформаційних ресурсів. 

11. Роденко Д.О., завідувачу лабораторією, забезпечити безперебійну 

роботу інформаційно-телекомунікаційної мережі та надавати доступ 

студентам до комп’ютерної лабораторії. 

 12. Осіпову О.М., заступнику директора з АГР, Олійник Н.Г., 

завідувачу філією, з 08.01.2021 р. по 24.01.2021 р. забезпечити: 

 безперервне енергопостачання до всіх об’єктів технікуму та філії; 

 виконання вимог правил протипожежної безпеки на території 

технікуму та філії; 

 дотримання температурного режиму та функціонування інженерних 

споруд, мереж і комунікацій на період особливого режиму. 

13. Осіпову О.М., заступнику директора з АГР, Олійник Н.Г., 

завідувачу філією, з 08.01.2021 р. по 24.01.2021 р. заборонити вхід на 

територію та корпуси технікуму та філії сторонніх осіб. 

14. Осауленко О.О., інженеру з охорони праці провідному спеціалісту, 

організувати інформування здобувачів освіти та співробітників освітнього 

закладу щодо заходів запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та 

дій у випадку захворювання. 

15. Осауленко О.О., інженеру з охорони праці провідному спеціалісту, 

провести чергові та позачергові інструктажі зі студентами, працівниками та 

викладачами освітнього закладу.  

 16. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                                               А.В. Федько 

 

Юрисконсульт                             Д.В. Чорна 

_______________ 2020 р. 


