
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ДРОГОБИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ НАФТИ І ГАЗУ» 

12.03.2020                                        НАКАЗ                                           № 87 
 
 
Про оголошення карантину 
та організацію навчального 
процесу в коледжі 
     На виконання рішення Міністерства освіти і науки України №1/9-154 від 
11.03.20р. та протоколу № 5 від 11.03.20р. позачергового засідання міської 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Дрогобицького міськвиконкому 

НАКАЗУЮ: 
1.  Запровадити карантин в коледжі на три тижні з 12 березня по 3 квітня 2020 

року. 
2.  Заборонити проведення у коледжі масових заходів освітнього, наукового, 

спортивного та мистецько-розважального характеру (олімпіади, змагання, 
спартакіади, конкурси). 

3.   На період карантину запровадити дистанційну форму навчання студентів у 
відповідності до розкладу занять. 

4.  Внести зміни в графік навчального процесу, а саме: 
- гр. 18-Б-1, перенести практику з 30.03.20р. на 06.04.20р.; 
- гр.18-Тр-1 перенос практики з 23.03.20р. на 06.04.20р.; 
- гр.. 17-М-1 перенос практики з 23.03.20р. на 06.04.20р.; 
- гр.. 17-Ек-1 перенос практики з 30.03.20р. на 06.04.20р.; 
- гр.. 16-Б-1 перенос практики з 30.03.20р. на 06.04.20р.; екзаменаційну 

сесію з 20.04.20р. на 24.04.20р.; переддипломну практика з 27.04.20р. 
по 15.05.20р. Захист дипломного проекту з 18.05.20р. 

- гр..16-К-1 призупинити ремонтно-механічну практику. Розполчати з 
06.04.20р. по 17.04.20р.; екзаменаційна сесія з 20.04.20р. по 30.04.20р.; 
переддипломна практика з 04.05.20р. по 22.05.20р.; захист дипломних 
проектів з 15.05.2. по 19.06.20р.; 

- гр..16-Еп-1 перенос екзаменаційної сесії з 30.03.20р. на 06.04.20р.; 
переддипломна практика з 13.04.20р. по 08.05.20р.; захист дипломного 
проекту з 11.05.20р.; 



- гр..16-Ат. Перенос екзаменаційної сесії з 30.03.20р. на 06.04.20р. по 
17.04.20р.: переддипломна практика з 20.04.20р.; захист дипломних 
проектів з 11.05.20р. по 19.06.20р.; 

- Гр.18-М-1 призупинити практику з 12.03.20р. до 20.03.20р. перенести її 
з 27.04.20р. по 08.05.20р. 

5.   Заочному відділу перенести заліково-екзаменаційну сесію на терміни з 
06.04.20р. по 11 .04.20р.  Лекційну сесію з 16.03.20р. по 27.03.20р. 
проводити в дистанційному режимі. 

6.  Розробити заходи щодо часткового перебування педагогічних працівників на 
роботу в дистанційному режимі та на виконання інших видів робіт 
(організаційно-педагогічна, методична, наукова робота). (Болонний В.Т.) 

7.   Курси з підготовки до ЗНО перевести на дистанційну форму навчання. 
Курси з підготовки до вступу в коледж відпрацювати за узгодженим 
розкладом з 06.04.20р. (Малик В.Я.). 

8.   Виділити у гуртожитку місця для ізоляції студентів з ознаками гострих 
респіраторних захворювань. (Лепак Ю.З.; медпрацівник). 

9.   Заборонити направлення за кордон здобувачів освіти та працівників 
коледжу. 

10.   Організувати інформування студентів та співробітників коледжу щодо 
заходів запобігання поширення хвороби, проявиів хвороби та дій у випадку 
захворювання та розміщення відповідної інформації. (Павлюк П.С., 
медпрацівник). 

11. Лепаку Ю.З. погодити із тепло постачальником зменшення параметрів 
теплопостачання з метою економії ресурсів. 

12.  Керівникам структурних підрозділів надавати працівникам щорічні 
відпустки та відпустки без збереження заробітної плати. 

13.  Керівникам структурними підрозділами організувати роботу допоміжного 
персоналу щодо приведення кабінетів та лабораторій у відповідності до 
санітарних норм та вимог охорони праці та техніки безпеки. 

14.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
 
 

 

Директор                                                                М.М. Баб’як 
 
 
 



Проект вносить:  _________________________  Мінчак Н.Д. 

Погоджено: 

Юрисконсульт      ___________________ Майкут Х.Р. 

 
 

 Копію наказу отримали: 

 1. Заступник директора з НР ______________ 

2. Заступник директора з ВР ____________ 

3. Заступник директора з НВР ___________ 

4. Заступник директора з АГР ___________ 

5. Завідувач  НМЛ ____________ 

4. Завідувач відділенням ТАЕ ______________________  

5.Завідувач НГіТ __________________ 

6. Завідувач ПНАТЕІ ___________________ 

7. Завідувач БВ _______________________ 

5. Бухгалтерія __________________________ 

6. Інженер з ОП _________________________ 

7. Підрозділ по роботі з кадрами _____________ 
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