
УВАГА!!!!!! 

Шановні викладачі, співробітники  та студенти Харківського 

коледжу будівництва, архітектури та дизайну! 

 

Рішенням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року, 

з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID -19, карантин продовжено по 11 травня 2020 року. 

 

Адміністрація коледжу звертається до Вас з проханням: 

 

- дотримуватись  всіх протиепідемічних заходів для 

збереження свого здоров’я та життя, здоров’я та життя кожного 

мешканця України; 

- ще раз уважно передивіться на сайті коледжу інформацію 

про профілактичні заходи щодо запобігання розповсюдження 

захворювання на коронавірусу COVID -19; 

- Пам’ятайте!  

Вирус, вызывающий заболевание COVID-19, передается 

преимущественно через капли, выделяющиеся из дыхательных 

путей инфицированного человека при кашле, чихании или 

дыхании. Ввиду своей массы эти капли не задерживаются надолго в 

воздухе и быстро оседают на пол и другие поверхности.  

 Заразиться вирусом можно воздушно-капельным путем, 

находясь в непосредственной близости от человека с COVID-19, 

или в результате переноса вируса руками с зараженной 

поверхности на слизистые оболочки глаз, носа или рта.  

- 2 квітня уряд ухвалив постанову про посилення 

"карантинних" обмежень.  

З 6 квітня в Україні карантин стає жорсткішим, зокрема 

забороняється ходити вулицями більш як по двоє та перебувати в 

громадських місцях без масок чи респіраторів. 

 

Виконуйте ці вимоги та БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ! 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrm020420ayini-vid-11-bereznya-20
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrm020420ayini-vid-11-bereznya-20


 

- Навчання, екзамени, практики, ЗНО не відміняються, тому: 

1. Освітній процес у коледжі продовжується в дистанційній 

формі. 

2. Викладачі обов’язково оцінюють виконані роботи студентів. 

3. На підставі отриманих оцінок до введення карантину та 

оцінок, отриманих під час дистанційного навчання, викладачами 

буде виставлено підсумкову оцінку (залік) за семестр. 

4. Шановні студенти!!! Зараз нелегко усім! Ми вперше 

працюємо в такому режимі.  

Просимо всіх Вас відповідально відноситись до навчання в 

дистанційній формі.  

Сьогодні ще невідомо, яким буде закінчення цього навчального 

року, тому навчаємось дистанційно і  сподіваємось на краще. 

 

P.S. Фінансові питання будуть вирішуватись після закінчення 

карантину. 

 

Здоров’я, витримки, терпіння, поваги, міцної віри в краще 

майбутнє, світлої надії на зустріч в стінах коледжу.  
 

 

 

З повагою,                      

                                                Адміністрація коледжу   


