
Шановні студенти! 

Запрошуємо Вас на навчання.  
Згідно з наказом ректора №127-у від 19.08.2020 року, звертаємо Вашу увагу, 

що в осінньому навчальному семестрі 2020-2021 н.р. заняття будуть проводитися 
за змішаною формою (дистанційно та аудиторно): 

- для студентів 2-4 курсів фахового коледжу та студентів 2-6 курсів інституту 
розпочнеться навчальний рік з 01.09.2020 року; 

- для студентів, які зараховані до коледжу на основі базової загальної 
середньої освіти, розпочнеться навчальний рік з 01.09.2020 року; 

- для студентів, які зараховані до інституту та коледжу на основі повної 
загальної середньої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, 
освітнього ступеню бакалавр, магістр та зарахованих на умовах державного 
замовлення розпочнеться навчальний рік з 14.09.2020 року; 

- для студентів старших курсів організація освітнього процесу щодо 
опанування теоретичного (лекційного) матеріалу здійснюється за дистанційною 
формою навчання з 01.09 по 12.09.2020 року; 

- для студентів 2-х курсів фахового коледжу початок навчальних занять з 
07.09.2020 по 19.09.2020 року. 

Заняття проводитимуться у двi змiни: 
- за дистанційною формою навчання для студентів старших курсів (з 

01.09.2020 по 12.09.2020): перша змiна 8.00-14.10;  друга змiна 14.40-20.30; 
- аудиторна форма навчання для студентів 1 курсів навчання на основі базової 

загальної середньої освіти (з 01.09.2020 по 14.09.2020): перша змiна 9.30-16.00; 
- за дистанційною формою навчання для студентів нового набору (з 

14.09.2020 по 26.09.2020): перша змiна 8.00-14.10; друга змiна 14.40-20.30. 
- аудиторна форма навчання для студентів старших курсів, перших курсів на 

основі базової загальної середньої освіти (з 14.09.2020 по 27.12.2020): перша змiна 
8.00-14.10; друга змiна 14.40-20.30. 

- аудиторна форма навчання для студентів нового набору (з 28.09.2020 по 
27.12.2020): перша змiна 8.00-14.10; друга змiна 14.40-20.30. 

Просимо дотримуватися протиепідемічних заходів на період карантину у 
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). 

Допуск до навчання здійснюється за умови використання засобів 
індивідуального захисту (респіратор, маска, в тому числі виготовлена 
самостійно). 

Рекомендовано мати індивідуальний антисептичний засіб для обробки рук. 
Батьки та родина в навчальний корпус не допускаються. 
 
 

Адміністрація 


