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

 
26.03.2020                                        НАКАЗ                                           № 96 
 
Про організації  навчального 
процесу під час  карантину 
 
         На виконання рішення Кабінету Міністрів від 25 березня 2020 року, щодо 
продовження карантину на всій території України та Дрогобицькому фаховому 
коледжі нафти і газу (Державному вищому навчальному закладі 
«Дрогобицький коледж нафти і газу») зокрема, на період з 03 квітня по 24 
квітня 2020 року та Листа Міністерства освіти і науки України від 27.03.2020 р 
№ 1/9-178 «Щодо завершення 2019/2020 навчального року» 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Встановити для педагогічних та інших працівників коледжу гнучкий 
(дистанційний) режим роботи.  

2. Скоригувати плани індивідуальної роботи викладачів з урахуванням 
карантину. 

3. Забезпечити виконання працівниками методичної, організаційно-
педагогічної та наукової роботи (підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників, самоосвіти тощо). 

4. З метою виконання теоретичної частини освітньої програми, 
організувати навчання з використанням технологій дистанційного 
навчання, що не передбачає постійного відвідування закладів освіти 
здобувачами та педагогічними працівниками. Це передбачено 
Положенням при дистанційне навчання, затвердженим наказом 
Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р. №466, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 р. за № 
703/23235 (зі змінами). 

5. Навчально-методичній лабораторії розробити та затвердити у 
встановленому порядку розклад занять з використанням технологій 
дистанційного навчання, із тижневим навантаженням 30 годин. При 



цьому розклад занять та робочий час викладача в дистанційному 
режимі максимально наблизити до попереднього розкладу занять та 
поточного режиму роботи. 

6. Викладачам визначити перелік предметів /дисциплін, тем навчальних 
програм видів навчальних занять із використанням технологій 
дистанційного навчання; 

7. Відповідно до академічної свободи викладача, залежно від профілю 
навчальної дисципліни, надати право викладачу визначати форми, 
методи і засоби дистанційного навчання, що відповідають освітній 
програмі. 

8. Матеріали можна надіслати електронною поштою, розміщувати на веб-
сайті коледжу, організовувати спільноту в соціальних мережах, 
мобільних додатках. 

9. Якщо технічні можливості не дозволяють провести оцінювання 
навчальних досягнень студентів дистанційно, відтермінувати його 
проведення до завершення епідеміологічної ситуації. 

10. Лабораторні години навчальної дисципліни, яку неможливо адаптувати 
до вимог дистанційного навчання, перенести на період після закінчення 
карантину. 

11.  Викладачам виконувати навчальні програми згідно із затвердженим 
розкладом. Кожен викладач веде облік проведених занять з допомогою 
дистанційного навчання. 

12.  Після завершення карантину зафіксувати проведення занять у 
журналах теоретичного навчання. 

13.  На відповідній сторінці журналу зазначається дата проведення заняття, 
тематика навчального матеріалу, домашнє завдання та форма роботи 
(дистанційна, онлайн-консультації, відео-уроки, тестування тощо). 

14. Керівництво курсовими та дипломними роботами здійснювати 
дистанційно відповідно до затверджених наказом тем та окремого 
розкладу. 

15.  На період запровадження карантину більшість занять із предмету/ 
дисципліни «Фізична культура» / «Фізичне виховання» перевести в 
теоретичну частину, а практичну підготовку – проводити у 
дистанційному відеорежимі. 

16.  Навчально-методичній лабораторії розробити заходи щодо 
моніторингу освітнього процесу на час карантину та обліку виконання 
навчального навантаження викладачами. 

17.  Навчальну практику на базі навчального закладу організувати та 
провести дистанційно. 



18.  Навчальну, виробничу, переддипломну практики, проведення 
кваліфікаційної атестації з подальшим отриманням документа 
державного зразка, відтермінувати та провести після завершення 
карантину. Для цього навчальній частині внести відповідні зміни до 
робочих навчальних планів. 

19.  У випадку, коли в окремі дні заняття не проводяться з незалежних від 
викладача причин, оплата його праці здійснюється з розрахунку 
заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що викладач 
виконує іншу організаційно-педагогічну, методичну, наукову роботу 
(п.77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників 
освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 
15.04.1993р. № 102). 

20.  Крім педагогічних працівників заробітна плата на час карантину 
зберігається і за іншими працівниками (бібліотекарями, 
прибиральниками, іншими технічними робітниками). 

21.  Вихователь гуртожитку працює в штатному режимі, якщо у 
гуртожитку проживають діти. В іншому випадку вони виконують іншу 
організаційно-педагогічну роботу: займаються самоосвітою, 
розробляють методичні матеріали, проводять психолого-педагогічну 
підготовку тощо. 

22.  Майстер виробничого навчання у період карантину також працює 
дистанційно: проводить онлайн-заняття, практичні роботи у формі 
майстер-класів, розробляє і оновлює методичні матеріали, зокрема для 
дистанційної форми здобуття освіти. 

23.  Розробити методичні вказівки щодо запровадження дистанційної 
форми навчання в коледжі . 

24.  За працівниками на період карантину зберігається середня заробітна 
плата відповідно до тарифікації (оплата за класне керівництво, 
завідування кабінетом, перевірка зошитів тощо). 

25.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
директора з навчальної роботи Болонного В.Т. 

 
 
 
 

Директор                                                                М.М. Баб’як 
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