
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«НОВОВОЛИНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

Н А К А З

м. Нововолинськ

«13» березня 2020 р. № 18

Про затвердження Порядку 
організації навчального процесу 
в ДВНЗ «НЕМК» на період карантину

На виконання Наказу т.в.о. директора від 12.03.2020 №17 «Про запроваджен
ня карантину в Державному вищому навчальному закладі «Нововолинський елект
ромеханічний коледж» з метою організації навчального процесу,-

1. Ввести в дію Порядок організації навчального процесу в Державному вищому 
навчальному закладі «Нововолинський електромеханічний коледж» на період 
карантину з 13.03.2020 по 03.04.2020 року (Додаток 1).

2. Головам циклових комісій Зуб Г.М., Горпинічу О.Г., Олексюк Л.В., Михалко 
Т.Ф., Дзюбаку Ю.П., Олексюку В.А., Гебурі О.М., Зубу С.І.:

- здійснювати контроль за навчально-методичним забезпеченням дистан
ційного навчання під час карантину у викладачів відповідної циклової 
комісії;

- у випадку відсутності навчально-методичного забезпечення дистанцій
ного навчання з навчальної дисципліни, повідомити заступника дирек
тора з НР.

3. Завідуючим відділень Камінській О.Ю., Ігнатюку М.І.:
- здійснювати контроль за організацією дистанційного навчання на відді-

- забезпечити співпрацю викладачів і студентів під час дистанційного на-

4. Методистам коледжу Давидюк К.Ф., Прокопюк О.О.: надати допомогу викла
дачам в організації дистанційного навчання з дисциплін.

5. Камінській О.Ю., Ігнатюку М.І., Давидюк К.Ф. -  здійснювати вибірковий кон
троль за якістю навчально-методичного забезпечення дистанційного навчання 
та проведення занять.

НАКАЗУЮ:

ленні;

вчання.

т.в.о. директора коледжу О.О. Ільїн



Додаток 1
до наказу №18 від 13.03.2020 року 
«Про затвердження порядку організації 
навчального процесу в ДВНЗ «НЕМК» на 
період карантину»

Порядок організації навчального процесу 
в Державному вищому навчальному закладі 

«Нововолинський електромеханічний коледж» 
на період карантину

1. Цей порядок розроблений з метою забезпечення проведення навчальних за
нять за допомогою дистанційних технологій під час карантину.

2. Навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких 
формах: навчальні заняття, самостійна робота, контрольні заходи.

3. Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є. 
лекція, семінар, практичне заняття, консультація.

4. Перелік дисциплін, які вивчаються дистанційно, визначаються розкладом на
вчальних занять відповідної групи.

5. Порядок координації дій працівників для організації навчального процесу під
час карантину:
5.1 Куратору групи до 18.03.2020 року:

- провести роз’яснювальну роботу серед студентів та їх батьків про 
організацію навчального процесу під час карантину;

- забезпечити співпрацю студентів та викладачів для координації на
вчального процесу;

5.2 Викладачу навчальної дисципліни:
визначити перелік тем навчальних занять, видів навчальних заняіь,
які будуть проведені дистанційно (до 18.03.2020 року);

- розробити навчально-методичне забезпечення відповідно до визна
ченого переліку тем навчальних занять (до 18.03.2020 року),

- перелік тем, видів навчальних занять та навчально-методичне забез
печення дисципліни погодити з головою циклової комісії; 
організувати дистанційне вивчення навчальної дисципліни за допо
могою доступного веб-ресурсу (с1а88Гоош.§оо§1е.сош,) (до 
18.03.2020 року);

- подати заяву на ім’я т.в.о. директора коледжу про можливість (чи не 
можливість) організувати дистанційне навчання (до 18.03.2020 року).

6. Порядок обліку навчальних занять:
- розклад занять на визначену дату погоджується з головами циклових 

комісій та затверджується заступником директора з навчальної роботи; 
у випадку тимчасової непрацездатності викладача або відсутносіі на 
вчально-методичного забезпечення для проведення дистанційного за
няття -  навпроти відповідного заняття проставляється відмітка «не бу
де» (такі заняття будуть відчитані викладачем шляхом ущільнення на
вчального матеріалу);



запис занять у журналі здійснюється відповідно до затвердженого роз
кладу. В графі «Домашнє завдання» проставляється відмітка «проведено 
дистанційно згідно наказу по коледжу №18 від 13.03.2020 р.»

т.в.о. директора коледжу Най/ О.О.Ільїн


