
Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну

НАКАЗ

4 грудня 2020 року м. Львів № 177

Про організацію освітнього процесу 
в період з 7 грудня 2020року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 
2020 року № 1100 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 22 липня 2020 р. № 641»

НАКАЗУЮ:
§1

З 7 грудня 2020 року до 11 грудня 2020 року перевести заняття та 
навчальні практики в Львівському коледжі будівництва, архітектури та 
дизайну студентам І та II курсів груп Б-11, РБ-11, АР-11,АР-12,Д-11, Г- 
11 ,ДБ-21 ,Б-21 ,РБ-21, АР-21,АР-22,Д-21 ,Г-21 з дистанційної форми навчання 
на змішану з урахуванням рівня епідемічної небезпеки.Освітній процес 
здійснювати за затвердженими на 2020-2021 н.р. графіками.

§2
Для студентів III та IV курсів груп Б-31, РБ-31, АР-31 ,АР-32,Д-31 ,Г-31, 

ДБ-31,Б-41,РБ-41,ДБ-41,Д-41,Г-41 з 7 грудня 2020 року до 11 грудня 2020 
року продовжити навчання із застосуванням дистанційних технологій. 
Основними засобами дистанційної синхронної і асинхронної комунікації є 
(сервіси) Zoom та інформаційно-освітнє середовище коледжу на базі 
платформи Google Classroom.

§3
Встановити для студентів заочної форми навчання, у яких сесія 

припадає на період з 7.12.2020, проведення занять як очно, так і з 
використанням дистанційних технологій за затвердженими графіками, 
(змішане навчання з урахуванням рівня епідемічної небезпеки).

§4
Заняття та навчальні практики при змішаній формі навчання 

проводити з дотриманням всіх протиепідемічних, санітарних норм та правил 
карантину.

§5
В.о. заступника директора з навчально-виховної роботи, завідувачам 

відділеннями взяти питання організації та проведення навчального процесу у 
змішаній формі під особистий контроль.

§6



Заборонити проведення в Коледжі з 7.12.2020 до 11.12.2020 масових 
(культурних, спортивних та соціальних) заходів за участю більш 20 осіб.

§7
Інженеру з охорони праці забезпечити контроль за виконанням 

Тимчасових рекомендацій щодо організації освітнього процесу, спортивних 
заходів, організації харчування та роботи гуртожитку.

§8
Вихователям, вахтерам та коменданту гуртожитку забезпечити 

дотримання безпечних, комфортних умов проживання студентів під час 
змішаної форми навчання з дотриманням всіх необхідних правил 
респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів. У вищевказаний період 
обмежити відвідування гуртожитку сторонніми особами.

§9
Кадровій службі Коледжу контролювати дотримання роботи 

співробітників у гнучкому режимі робочого часу згідно посадових інструкцій 
з дотриманням правил респіраторної гігієни і протиепідеміологічних заходів.

§10
Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о.директора коледжу Юсик І.А.


