
 
У К Р А Ї Н А 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ» 

 

НАКАЗ  
                                                                              м. Чернівці 

 

21.01.2021 р.            № 9 

«Про змішану форму навчання 

на період карантину у зв’язку з  

поширенням коронавірусної  

хвороби (СОVID-19)» 

 

Відповідно Законів України «Про освіту», «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів України від 

09.12.2020 року №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 Департаменту освіти і науки Чернівецької 

облдержадміністрації від 20.01.2021 року №01-31/169 та з метою збереження життя 

та здоров’я учасників освітнього процесу, 

 

 

НАКАЗ УЮ:  

1. Продовжити освітній процес у Державному вищому навчальному закладі 

«Чернівецький коледж дизайну та економіки» з 25 січня 2021 року за змішаною 

формою навчання (студенти опановують програмні результати навчання частково 

онлайн і частково в аудиторіях, навчальних майстернях). 

1.1  Визначити, що очно навчатимуться студенти денної форми навчання в 

наступні періоди: 

- групи 1-071, 1-072, 1-182А, 1-182Б, 2-071, 2-072, 2-182А, 2-182Б -               

23 лютого - 15 березня, 30 березня - 12 квітня; 

- група 1сп-182 - 23 лютого - 29 березня; 

- група 2сп-182 - 2 березня - 29 березня; 

- групи 3-071, 3-72 - 16 березня - 29 березня; 

- групи 3-182А, 3-182Б - 9 лютого - 22 лютого, 16 березня - 29 березня; 

- група 3сп-182 - 6 квітня - 26 квітня; 

- групи 4-182А, 4-182Б - 30 березня - 19 квітня. 

1.2 Освітній процес у не зазначені вище періоди в ІІ семестрі 2020/2021 

навчального року здійснювати з використанням технологій дистанційного 

навчання.  

 

 



 

2. Встановити, що очні відвідування всіх видів занять та практик 

здійснюються групами чисельністю не більше як 20 осіб, при цьому заповнення 

навчальних аудиторій та майстерень не може бути більшим 50% при забезпеченні 

максимальної дистанції між здобувачами освіти. 

3. Дозволити при проведенні занять онлайн використовувати засоби 

дистанційної синхронної і асинхронної комунікації (сервіси) Skype, Zoom, 

Microsoft Teams, Moodle, Google Classroom, Online Test Pad та інші, за 

виключенням тих, доступ до яких не є вільним та тих, використання яких може 

бути підставою для позову щодо порушення авторських прав власників 

програмного забезпечення. 

4. Дозволяти вхід до навчальних корпусів (здобувачам освіти, науково- 

педагогічним, педагогічним працівникам, навчально-допоміжному та 

адміністративно-господарському персоналу) і переміщення в їх межах тільки за 

наявності захисної маски або респіратора і зберігати, за можливості, масковий 

режим упродовж занять. 

5. Забезпечити провітрювання навчальних приміщень упродовж не менш як 

10 хвилин після кожного заняття. 

6. Проводити засідання педагогічних та методичних рад, атестаційної комісії 

І-ІІ рівнів в режимі онлайн у випадку нагальної потреби. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор коледжу      Микола ПЕКАРСЬКИЙ 

 

 

 
 

 

  Проект наказу вносить: 

  Заступник директора з навчальної 

роботи 

    Лілія НАВОЛЬСЬКА 

   21.01.2021 р.  
 

 


