
Державний навчальний заклад 
«ОДЕСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩ Е ТОРГІВЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧУВАННЯ»

Н А К А З

м. Одеса

Про організацію освітнього процесу 
в ДНЗ «ОВПУТТХ» з 08.01.2021 року 
по 24.01.2021 року

Відповідно до листа ДОНООДА від 29.12.2020 року №  4 693/02/52-02-02; постанови КМУ 
«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ -19, 
спричиненої коронавірусом 8А Я 8-С о\г-2» №  1236 відповідно до якої заборонятиметься 
відвідування закладів освіти з 08 по 24 січня 2021 року, листа МОН України від 16.12.2020 № 
1/9-697 «Щ одо організації освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної") 
освіти з 08 січня 2021 року» та з метою забезпечення освітнього процесу з 08 січня 2021 року по 
24.01.2021р. в ДНЗ «ОВПУТТХ» та на підставі рішення педагогічної ради від 29.12.2020 року, 
протокол № 4

1. Педагогічним працівникам:
1.1. забезпечити організацію освітнього процесу з теоретичної частини навчального плану з 
08.01.2021р. по 24.01.2021р. з використанням технологій дистанційного навчання відповідно 
до поурочно-тематичних планів та розкладу занять.
1.2. під час організації освітнього процесу з теоретичного навчання в період з 08.01.2021р. по 
24.01.2021р. в навчальних групах використовувати онлайн ресурси, інформацію про які 
розмішено на сайті МОН України: /http://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/onlain- 
resursi-dlya-studentiv-proftehiv.
1.3. забезпечити освітній процес по професійно-практичній підготовці з 09.0.2021 р. по 
29.01.2021 р. в групі 11К-9.19
1.4. практичну частину освітньої програми спланувати за окремим графіком з обов'язковим 
погодженням із роботодавцями та зі здобувачами освіти.
1.5.у разі неможливості проходження виробничої практики на підприємствах, її 
відтермінувати до завершення періоду посилення обмежень.
2. Всім учасникам освітнього процесу та працівникам училища дотримуватися виконання 
протиепідемічних заходів, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України 
від 04.08.2020 № 48.
3. Заст. директора з НВР Терновському В.Г. , методисту Лукьянчиковій Н.В., старшим 
майстрам Саенко Н.П., Зеленюк О.С. забезпечити організацію роботи шоло контролю за 
організацією освітнього процесу у період з 08.01.2021р. по 24.01.2021 р.

ювському В.Г. довести даний наказ до відома педколективу та

НАКАЗУЮ:

юго наказу залишаю за собою.

Л.Є. Висоцька
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