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НАКАЗ

від 01.12. 20213р. м. Чернівці №01-02/34

Про завершення І навчального семестру,
2020-2021 н.р., заборону збору коштів 
та запобігання корупційним діям

Відповідно до навчальних планів спеціальностей «Початкова освіта», 

«Дошкільна освіта», «Середня освіта (Музичне мистецтво)», «Фізична культура 

і спорт», в умовах карантину зумовленого пандемією СОУГО-19, провести 

організоване завершення першого навчального семестру 2020-2021 н .р .,

н а к а з у ю :

1. Навчальні заняття у форматі дистанційної освіти завершити 24.12.2020 р.

1.1. 5 грудня, у суботу, провести відпрацювання робочого дня за 28 

грудня, що за навчальним планом є останнім днем аудиторних (оп Ііпе 

занять).

1.2. В.о. завідувачам відділень Мотрук Н.М., Руснаку О.В., Злотніковій- 

Сливці І.А., помічнику зав. відділення Сеничак В.М. здійснити контроль 

за відповідністю виставлених оцінок та їх своєчасністю.

1.3. Відповідно до діючих стандартів освіти з підготовки молодших 

спеціалістів та молодших бакалаврів, головам методичних комісій 

здійснити моніторинг виконання навчальних програм з предметів 

загальноосвітнього та професійного циклів.



2. Зимову заліково-екзаменаційну сесію на всіх спеціальностях розпочати з

16.12. 2020р. і провести з дотриманням усіх протиепідеміологічних вимог та

вимог до дистанційного контролю знань у форматі оп Ііпе.

2.1. Керівникам академічних груп організувати складання іспитів у 

відповідності з Нормативною базою.

2.2. В.о. завідувачам відділень Мотрук Н.М., Руснаку О.В., Злотніковій- 

Сливці І.А., помічнику зав. відділення Сеничак В.М.; керівникам 

академічних груп категорично заборонити збір коштів, вручення 

подарунків викладачам під час проведення зимової екзаменаційної сесії.

3. Педагогічну раду з допуску студентів 2-4 курсів до складання 

екзаменаційної сесії провести 24.12. 2020 р.

4. Навчально-методичний семінар з проведення переддипломної практики 

студентами випускних груп організувати 15.01. 2021 р.

5. Спортивний табірний збір для студентів 2-х курсів спеціальності 

«Фізична культура і спорт» провести з 12 до 18.01.2021р.

5.1. В.о. відділення Руснаку О.В., голові методичної комісії Панькову І.М. 

розробити програму навчання, провести відповідні інструктажі з техніки 

безпеки.

6. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директра з 

навчальної роботи М.І. Сичову.


