ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЗАПОРІЗЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ МОДИ І СТИЛЮ»

13.11.2020 р.

НАКАЗ
м.Запоріжжя

№ 95-од/з

Про організацію освітнього
процесу за змішаною формою
навчання з 16 листопада 2020 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2020 р.
№1100 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22
липня 2020 р. № 641», на підставі листа Міністерство освіти і науки України
від 13.11.2020 №1/9-639 «Щодо організації освітнього процесу у закладах
професійної (професійно-технічної) освіти з 16 листопада 2020 року»
НАКАЗУЮ:
1. В період з 16.11.2020 до окремого розпорядження організувати освітній
процес в училищі за змішаною формою, а саме:
1.1. Забезпечити проведення занять з загальноосвітньої, загально
професійної та професійно-теоретичної підготовок з використанням
дистанційних технологій.
1.2. Забезпечити проведення занять з виробничого навчання з
використанням дистанційних технологій відповідно до затвердженого
розкладу у наступних групах:
Курс
Програма навчання
№ групи
№3-3а
№16-16а
На базі 9 класів (з наданням
№27-27а
повної загальної середньої освіти)
І курс
№28-28а
№40-40а
№ 36-36а
На базі 11 класів
№42-42а
Всього груп / учнів: 7 / 203
№12-12а
На базі 9 класів (з наданням
ІІ курс
№21-21а
повної загальної середньої освіти)
№23-23а

ІІІ курс

1.3.

№24-24а
На базі 11 класів
№ 35-35а
№38-38а
Всього груп / учнів: 6/170
На базі 9 класів (з наданням №29-29а
повної загальної середньої освіти) №30-30а
№31-31а
№32-32а
На базі 11 класів
№37-37а
№39-39а
Всього груп / учнів: 6/172
Разом груп / учнів: 19/545

Забезпечити проведення професійно-практичної підготовки у
звичайному режимі відповідно до затвердженого розкладу в
наступних групах:
Курс
Програма навчання
№ групи
№ 2-2а
№11-11а
І курс
На базі 11 класів
№14-14а
№15-15а
Всього груп / учнів: 4/120
На базі 9 класів (з наданням
№1-1а
ІІ курс
повної загальної середньої освіти)
№5-5а
ІІ курс На базі 11 класів
№17-17а
№18-18а
Всього груп / учнів: 4/115
На базі 11 класів
№19-19а
№20-20а
На базі 9 класів (без надання №9-9а
ІІІ курс
повної загальної середньої освіти)
На базі 9 класів (з наданням №4-4а
повної загальної середньої освіти)
Всього груп / учнів: 4/108
На базі 11 класів
№ 7-7а
На базі 9 класів (з наданням №25-25а (7-7а)
повної загальної середньої освіти) №26-26а (8-8а)
IV курс
№41-41а (14-14а)
На базі 9 класів (без надання № 8-8а
повної загальної середньої освіти)
Всього груп / учнів: 5/134
Разом груп / учнів: 17/477

1.4.

2.

3.

4.

5.

6.

Професійно-практичну підготовку здобувачів освіти, які мешкають у
гуртожитку, проводити з використанням дистанційних технологій
відповідно до затвердженого розкладу.
Заступнику директора з НВР Телюпі С.О.:
2.1. Забезпечити виконання навчальних програми згідно із затвердженим
розкладом.
2.2. У випадку, коли в окремі дні заняття не проводяться з незалежних від
педагогічних працівників причин, забезпечити виконання ними іншої
організаційно-педагогічної та методичної роботи.
2.3. Забезпечити інформування здобувачів освіти та їх батьків про стан
організації освітнього процесу, в тому числі шляхом розміщення
узагальненої інформації на сайті училища.
Заступнику директора з НР Львовій Н.П.:
3.1. Забезпечити ведення педагогічними працівниками обліку робочих
годин в режимі онлайн або в інший зручний спосіб відповідно до
розкладу занять.
3.2. Здійснити контроль за перенесенням записів у журнали теоретичного
та виробничого навчання з поміткою «дистанційно», вказавши форму
роботи: онлайн консультації, відео-уроки, скайп-конференції,
тестування тощо по завершенні навчання за змішаною формою.
Заступнику директора з НВР Камінецькій І.В.:
4.1. Забезпечити технічний супровід з оприлюднення інформації на сайті
училища.
4.2. Забезпечити щотижневий контроль за станом здоров’я учасників
освітнього процесу.
4.3. Залучити до спільної роз’яснювальної та інформаційної роботи в
умовах самоізоляції учнівське самоврядування та батьківську раду.
Старшому майстру Басанській І.В.:
5.1. Забезпечити контроль за перебігом виконання програм професійнопрактичної підготовки відповідно до переліку навчально-виробничих
робіт.
5.2. Забезпечити виконання майстрами виробничого навчання іншої
організаційно-педагогічної та методичної роботи, направленої на
підвищення їхньої професійної компетентності, за дистанційною
формою.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор

Телюпа 0973259496

Л.І.Короткова

