
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

 

Н А К А З 

 

13.10.2020 р.  м. Рубіжне № 188-з 

 

Про тимчасовий перехід  

на дистанційне навчання 

 

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 12.10.2020 р.  

№ 1/9-576 “Щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання”, рекомендацій 

Департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації (лист від 13.10.2020  

№ 05/05/02-07/02930), рішення засідання педагогічної ради коледжу від 13.10.2020 р. 

(протокол № 4) та з метою ефективної організації освітнього процесу  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Перейти на навчання з використанням технологій дистанційного навчання з 15 

жовтня 2020 року по 15 листопада 2020 року. 

2. Здійснювати організацію освітнього процесу під час карантину відповідно до 

Тимчасового порядку організації освітнього процесу в умовах адаптивного карантину в 

Первомайському індустріально-педагогічному коледжі та Положення про використання 

технологій дистанційного навчання у Первомайському індустріально-педагогічному 

коледж.  

3. Визначити платформу Google Class як єдину для організації освітнього процесу з 

використанням технологій дистанційного навчання; 

4. Визначити на І ступені такі освітні компоненти для організації освітнього процесу 

з використанням технологій дистанційного навчання: усі загальноосвітні предмети; 

предмети загальнопрофесійного циклу; предмети професійно-теоретичної підготовки. 

5. Визначити на ІІ ступені такі освітні компоненти для організації освітнього процесу 

з використанням технологій дистанційного навчання: усі теоретичні дисципліни 

(соціально-гуманітарний цикл, фундаментальні та професійного спрямування). 

6. Проводити теоретичні, семінарські, практичні та лабораторні заняття зі 

здобувачами освіти відповідно до розкладу шляхом використання технологій 

дистанційного навчання. 

7. Здійснювати контроль за проведенням занять та оцінювання досягнень здобувачів 

освіти в коледжі відповідно до Тимчасового порядку організації та проведення поточного 

та семестрового контролю здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій у 

Первомайському індустріально-педагогічному коледжі.  

8. Провести засідання циклових комісій для обговорення питань процесу організації 

та провадження освітнього процесу у період з 15.10.2020 р. по 15.11.2020 р. з 

використанням технологій дистанційного навчання. 

9. Організувати інформування здобувачів освіти та співробітників коледжу щодо 

заходів запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та дій у випадку захворювання. 



Розмістити відповідну інформацію на інформаційному стенді, сайті коледжу, Телеграм-

каналі, сторінці у мережі “Фейсбук». 

    Заступник директора з НВР 

    Медсестра 

    Куратори 

    Максименко В.В. 

    Нейман Ю.О. 

 

10. Провести зі здобувачами освіти кураторами груп позапланові інструктажі з 

безпеки життєдіяльності щодо дотримання профілактичних заходів, які попередять масове 

захворювання та розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій, з відмітками у журналах. 

 

11. Перевести з 19.10.2020 р. учнів групи 141 ХТ для продовження проходження 

виробничої практики з використанням технологій дистанційного навчання. 

Проводити виробниче навчання з усіх професій в усіх групах в дистанційній формі. 

12. Заступнику директора з НВР Луговій Л.І. скласти тимчасовий розклад занять з 

15.10.2020 р. з урахуванням змін у графіку освітнього процесу. 

13. Призначити заступника директора з НВР, Лугову Л.І., відповідальною за 

організацію та впровадження навчання з використанням дистанційних технологій в 

коледжі. 

14. Призначити Максименка В.Г. відповідальним за технічний супровід організації 

освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання в коледжі. 

15. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Заступник директора з НВР, 

в.о. директора ПІПКу     Людмила ЛУГОВА 

 

З наказом ознайомлені: 

__________________Н. М. Браткова  

__________________В. М. Верьовка  

__________________Т. М. Гаєва  

__________________С. О. Гамалій  

__________________В.В. Варава  

__________________С. В. Дмитренко  

__________________Л. О. Іванова  

__________________І. П. Кармазіна  

__________________О. М. Корольова  

__________________Н. В. Левенець  

__________________Л. І. Лугова  

__________________В. В. Максименко  

__________________В. Г. Максименко  

__________________Л. В. Максименко  

__________________Л. Ф. Меркулова  

__________________Ю. О. Нейман  

__________________О. В. Норкіна  

__________________Т. Д. Овчаренко  

__________________М. Л. Олійничук  

__________________А. О. Островцева 

__________________С. М. Передерій 

__________________І. А. Рочвак  

__________________В. Є. Савченко  

__________________Г. В. Селедець  

__________________Т. Х. Тішкова  

__________________Н. О. Чипюк  

 


