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Що до тимчасового переходу
коледжу на
аудиторно-дистанційне
навчання

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, спричиненої
поширенням паранавірусної хвороби (СОУГО - 19), керуючись листом №1/9576 від 12.10.2020року Міністерства освіти і науки України
НАКАЗУЮ:
1. Запровадити в коледжі з 19.10.20р. аудиторно-дистанційне навчання згідно
«Положення про аудиторно-дистанційне навчання та використання
технологій дистанційного навчання під час організації здобуття освіти в
ІІФК НМетАУ за різними формами», затвердженого педагогічною радою
коледжу від 31.08.2020 року.
Термін - до 18.10.2020 року
2. Навчальній частині підготувати графік проведення занять в дистанційному
режимі і розмістити його на веб-сайті коледжу.
Термін - до 16.10.2020 року
3. Всім викладачам підготувати методичні матеріали для забезпечення
онлайн-технологій, які забезпечують ефективне поєднання безпосередньої
та опосередкованої форми взаємодії зі студентами коледжу;
Термін-до 18.10.2020 року
4. Навчальній частині підготувати графік проведення занять в дистанційному
режимі і розмістити його на веб-сайті коледжу;
Термін-до 16.10.2020 року
5. Для роботи в Ооо§1е-сІазБІ всім викладачам використовувати домашні
засоби телекомунікаційного зв’язку, або комп’ютерні класи коледжу за
їхніми індивідуальними заявами.
6. Курсові проекти і роботи з дисциплін І семестру виконуються студентами
самостійно з наданням можливості консультування з керівниками проектів
через електронну пошту, підсистему комунікацій або очно за заявою
викладача згідно графіку, затвердженому заступником директора з НР
В.Л. ІІінчук;

7. Виконання окремих лабораторних і практичних занять, які неможливо
провести в дистанційній формі, провести під керівництвом викладача очно
за заявою викладача згідно графіку затвердженого заступником директора
з НР В.Л. ГІінчук з використанням всіх правил протиепідемічного режиму
в лабораторіях і кабінетах коледжу;
8. Медичній сестрі коледжу О.В. Захаровій, інженеру з охорони праці Ю.В.
Чудній, керівникам груп провести інструктажі в групах І - IV курсів
відносно всіх правил техніки безпеки, протиепідемічного режиму під час
дистанційного навчання з 19.10.2020 року по 15.1 1.2020 року;
9. Слюсарну практику студентів групи ПМ -18 1/9 провести і закінчити в
строк 19.10.20р. по 23.10.20р. з використанням всіх засобів
індивідуального захисту і протиепідемічного режиму.
10. Всім викладачам вести індивідуальний облік проведених дистанційних
занять і оцінювання знань студентів по окремій індивідуальній формі
затвердженій в циклових комісіях;
Відповідальні голови ПЦК, викладачі;
11. Методистам коледжу Л.С. Андрусенко, О.С. Посьмашній забезпечити
постійний моніторинг дистанційного навчання на денній і заочній формі
12. Бухгалтерії коледжу забезпечити оплату праці викладачів згідно чинного
законодавства.
13. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора
з НР В.Л. ГІінчук.
Директор коледжу
Розсил:

Іекз. - у справу,
1 екз. - навчальній частині,
1 екз. - В.Л. Пінчук,
Зекз,- зав. відділеннями,
1 екз. - бухгалтерії

Підготувала: заступник директора з НР

В.Л. ГІінчук

