Про організацію освітнього процесу
та дотримання протиепідемічних
заходів у ВСП «КТЕФК КНТЕУ» у зв’язку із
дією обмежень «червоної» зони
Відповідно
до
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від
9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), з метою дотримання обмежувальних
протиепідемічних заходів
НАКАЗУЮ:
1. Продовжити з 15 листопада 2021 року проведення навчальних занять для
здобувачів освіти денної форми здобуття освіти із застосуванням технологій
дистанційного навчання до рішення Постійної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).
2. Зобов’язати учасників освітнього процесу реалізовувати виконання
навчальних планів та програм шляхом запровадження дистанційних елементів у
навчанні із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій при
опрацюванні теоретичного матеріалу.
3. Педагогічним, науково-педагогічним працівникам забезпечити:
- проведення повноцінних дистанційних занять (лекцій, практичних,
лабораторних) із застосуванням пакету спеціалізованого хмарного програмного
забезпечення G Suit For Education та складової пакету Google Classroom та
застосунків для проведення відеоконференцій (Zoom, Google Meet);
- облік проведення занять та виставлення оцінок до Журналу обліку
академічної групи та викладача здійснювати щотижня;
- здійснювати контроль за проведенням освітнього процесу. використовуючи
функції адміністратора системи G Suit For Education (відповідальні: заступник
директора з навчально-методичної роботи – Євгенія КОСТЮК, завідувач
навчального відділу – Юлія КРАВЕЦЬ).
4. Використовувати доступні засоби комунікації (телефонний, поштовий
зв’язок тощо) для здобувачів освіти, які не можуть взяти участь у синхронному
режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу
(обмежений доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів навчання тощо).
5. Керівникам підрозділів забезпечити роботу працівників у штатному
режимі з дотриманням відповідних протиепідемічних заходів та індивідуального
захисту.
6. Забезпечити роботу структурних підрозділів відповідно до Правил
внутрішнього трудового розпорядку в ВСП «КТЕФК КНТЕУ».
7. Довести цей наказ до відома:
- здобувачів освіти – завідувачам відділень: Тетяні ОСАДЧІЙ, Наталії
ТОМІЛІНІЙ, Наталії ДУДЦІ;
- педагогічних, науково-педагогічних працівників, співробітників коледжу –
помічнику директора з кадрової роботи – Леоніді ЧЕРЕВАТЮК.

