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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ  УКРАЇНИ 

ЧЕРКАСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ.С.С.ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО 

___________________________________________________________________ 

 

Н А К А З 

 

29.05.2020 р.                                                             № 50 

 

Про завершення 2019-2020 навчального року 

 

З метою виконання всіх вимог щодо виконання графіка освітнього 

процесу (зі змінами) і завершення 2019-2020 навчального року в умовах 

запровадження послаблення протиепідемічних заходів згідно п.4 Постанови 

кабінету міністрів України від 20.05.2020 року за №392 та листа МОН України 

від 14.05.2020 року за №1/9-249. 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Головам всіх циклових комісій не пізніше 13.06.2020 р. подати підсумкові 

оцінки студентів 1-3 курсів навчання у 2,4,6 семестрах (за підсумками поточної 

успішності) з дисциплін, які не увійшли до розкладу екзаменаційної сесії 

(дистанційно), та з переліку диференційованих заліків секретарці навчальної 

частини О.А.Лапай. 

2. Провести 05.06.2020 р. о 12.00 год. засідання Адміністративної ради               

(ауд. 309) з розгляду питання виконання вимог щодо оформлення викладачами 

журналів і освітньо-методичної документації за період карантину та 

проведення державних кваліфікаційних екзаменів (атестації) 2020 року. 

3. Головам циклових комісій провести засідання циклових комісій щодо 

доведення до педагогічних працівників визначених вимог підрахунку 

педагогічних і концертмейстерських годин за 2019-2020 навчальний рік та 

оформлення освітньо-методичної документації та залікових книжок успішності 

студентів за таким графіком: 
Дата 

проведення 

Час 

проведення 
Циклова комісія Аудиторія 

06.06.2020 р. 11.00 Загальноосвітні, гуманітарні та 

соціально-економічні дисципліни 

114 

14.00 Теорія музики, Природничо-наукові та 

фундаментальні дисципліни 

309 

09.06.2020 р. 10.00 Фортепіано 309 

14.00 Музичне мистецтво естради 

10.06.2020 р. 10.00 Народні інструменти 213 

14.00 Оркестрові духові та ударні інструменти 114 

11.06.2020 р. 10.00 Загальне фортепіано 114 

14.00 Хорове диригування 

Академічний спів 

309 
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4. Оформлені журнали із відповідними підрахунками педагогічних і 

концертмейстерських годин за 2019-2020 навальний рік подати не пізніше 

15.06.2020 р. за таким графіком: 

10.06.2020 р. 11.00-14.00 Музичне мистецтво естради 

15.00-17.00 Теорія музики, Природничо-наукові та 

фундаментальні дисципліни 

11.06.2020 р. 10.00-13.00 Фортепіано 

14.00-16.00 Народні інструменти 

12.06.2020 р. 10.00-12.00 Хорове диригування 

Академічний спів 

14.00-17.00 Загальне фортепіано 

Оркестрові струнні інструменти 

13.06.2020 р. 11.00-13.00 Загальноосвітні, гуманітарні та соціально-

економічні дисципліни 

14.00-16.00 Оркестрові духові та ударні інструменти 

 

5. З метою забезпечення виконання студентами 1–3 курсів навчання 

індивідуальних семестрових планів після їх відповідного корегування та 

затвердження вимог кожною цикловою комісією з дисциплін професійно-

практичної підготовки, які не увійшли до розкладу семестрової екзаменаційної 

сесії, яка проводилась дистанційно, з 14.09.2020 р. по 19.09.2020 р. провести 

контрольні академічні заходи з метою визначення рівня залишкових знань та 

навичок студентів 1–3 (2–4) курсів за 2019-2020 навчальний рік з наступним 

врахуванням цих результатів у 3, 5, 7 семестрах 2020-2021 навчального року.  

6. Подати заступниці директора з навчальної роботи Є.О. Сергієнко до 

20.06.2020 р. вимоги щодо виконання головами циклових комісій пункту                   

5 цього наказу для розміщення на вебсайті коледжу з метою ознайомлення  з 

ними студентів 1-3 курів навчання. 

7. Головам циклових комісій, керівникам академічних груп довести зміст 

цього наказу для виконання викладачами і студентами коледжу та вимогу щодо 

постійного обов’язкового ознайомлення всіма учасниками освітнього процесу з 

офіційними документами і новинами, які розміщує адміністрація коледжу на 

вебсайті у зв’язку із запровадженням на території України карантину згідно 

Постанов кабінету міністрів України від 11.03.2020 року за №211 та від 

20.05.2020 року за №392. 

 

 

В.о. директора                                                                                      Є.О. Сергієнко 

 

 

 

 

 

 


