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Н А К А З

№  В1Д "1 9 '  2020 р.

Про особливост/ орган/зацИ 
освпнього процесу у  2  семестр/ 
2020/2021 навчального року

Керуючись частиною третьою стагп 2 Закону Украши «Про вищу освпу», 
Постановами Кабшету М ‘1Н1Стр'1в Украши вщ 11 березня 2020 р. за №  211 (13 змшами), 
вщ 20.05.2020 р. за № 392  (13 змшами), вщ 22.07.2020 р. за №  641 (13 змшами), вщ 9 
грудня 2020 р. за №  1236, наказом МОН Украши вщ 16 березня 2020 р. за № 406  (13 
змшами), Статутом Уыверситету I наказом ректора Уыверситету вщ 11 березня 2020 
р. за № 205-32 (13 змшами), та з врахуванням рекомендацш МОН Украши (листи №1/9- 
249 вщ 14.05.2020, № 1/9-576 вщ 12.10.2020 I №  1/9-688 вщ 15.12.2020 р.) 3 метою 
забезпечення для здобувач1в осв1ти можливосп виконання шдив'щуальних навчальних 
плаыв в умовах дм карантинних обмежень

н а к а з у ю:

1. Встановити, що у другому семестр! 2020/2021 н.р. вщвщування вах вид1в занять 
(| практик) в корпусах Уыверситету I на базах практик зцобувачами осв1ти за 
програмами вищо'У I фаховоТ передвищоУ освгги здшснюеться трупами чисельнютю не 
б тьш  як 20 оаб, при цьому заповнення навчальних прим1щень не може бути бтьш им 
за 50% , при забезпеченн '1 максимально! дистанци м1ж здобувач-зми освНи.

2. Погодити можлив!сть проведения вах вид1в навчальних занять за денною I 
заочною формами навчання 13 використанням технолопй дистанцшного навчання. 
Встановити, що визначальним фактором при прийнятп рш ень щодо можливосп 
проведения навчальних занять онлайн е належысть р е зу л ь та т  навчання за 
дисциплшою до когытивноУ, емоцмноУ сфери чи психомоторно'У сфери, Ух р1вень та 
необхщысть застосування вщповщних шструменшв оцшювання. При цьому визначити, 
що:

2.1 Рекомендованими засобами дистанцшно'У комунжащУ в КНУТШ е «N11 Ейисабоп 
ОпПпе, Соод1е Мее! I Соод1е С1а55гоот (з використанням аккауншв корпоративно! 
пошти Уыверситету @кпи.иа), Моос11е I МюгозоГ! Театз.

2.2. При використаны, за необхщносп, шших засоб1в дистанцшноУ синхронно'! I 
асинхронно! комунжащУ (5куре, 2оо т, ОпПпе Тез! Рас1 тощо), 13 провайдерами яких 
уыверситетом не укладалися угоди про оплату чи пУпьгове використання вщповщних 
сервюв, науково-педагопчн '1 пращвники повины планувати проведения сво'Ух занять в 
межах безоплатноУ пропозищУ (не виходячи за визначеы провайдерами меж! юлькосп 
учасниюв, тривалосп занять, обсяпв завантаження матер1ал1в).

2.3. За використання науково-педагопчними пращвниками I здобувачами освгги 
платних сервюв дистанцшного навчання (комунжащУ) Уыверситет вщповщальносп не 
несе.

2.4. При проведены занять 13 використанням технолопй дистанцшного навчання:
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- максимальний сумарний час безпосередньсн роботи з-цобувачиз освги та 
викладач1в з персональним комп'ютером та шшою оргтехникою протягом робочого дня 

не може перевищувати 6 годин;

- у зв'язку 13 необхщнютю дотримання вимог державних саытарних норм через 
кожну академ1чну годину (45 хвилин) роботи заняття мае перериватися щонайменше 

на 5-10 хвилин.

3. Вченим радам факультешв та шститупв, педагопчним радам коледж1в прийняти 
та оприлюднити рилення щодо проведения занять у другому семестр! 2020/2021 н.р. 
за програмами вищоУ та фаховоУ передвищоУ освпл з використанням модел! зм Уаного  
навчання (студенти опановують програмш результати навчання частково онлайн I 
частково в аудитор1ях -  залежно вщ належносп результашв навчання дисциплши до 
КОГН1ТИВНОТ, емоцшноУ сфери чи психомоторно! сфери, та IX р1Еня). Прийнят! рилення 
мають вщповщати вимогам Постанов Кабшету М'1Н1Стр1в УкраГни вщ 22.07.2020 р. за №  
641 (13 змшами) та вщ 9 грудня 2020 р. за №  1236, а також пунюпв 1 I 2 цього наказу.

4. Кер1вникам структурних пщроздУгив при прийнягп р У е н ь  щодо орган1заци 
осв1тнього процесу та укладанн! розклад1в дотримуватись вимог Постанов Кабшету 
М1н1стр1в Украши вщ 22.07.2020 р. за №  641 (13 змшами) та вщ 9 грудня 2020 р. за №  
1236, державних сангтарних норм, а також пунюпв 1 I 2 цього наказу. Зокрема:

4.1. Забезпечити при укладанн! розклад1в:

- планування не б тьш  як б годин навчальних занять на день за денною формою 
навчання I не б тьш  як 8 годин навчальних занять на день - за заочною;

- асинхронне вщвщування навчальних корпуав р1зними курсами/потоками/групами 
з метою мш1м1зувати ктью сть здобувач1в осв1ти, як! одночасно перебувають у 
прим1щеннях ун1верситету;

- мш1м1зац 1Ю перем1щень здобувач1в осв1ти м1ж аудитор1ями;

- щотижневе оприлюднення на сайт! структурного пщ роздту актуал130ваноУ 
1нформацм про розклад I форму проведения занять, застосовуван! засоби дистанцшно! 
комункацм за кожним 13 осв1тн 1х компоненте (у тому ч и ш  посилання на 
в1деоконференцм I парол! доступу), електронн! адреси, як! використовуються для 
зв'язку тощо;

- неухильне дотримання обсяпв навчального навантаження здобувач1в осв1ти I 
науково-педагопчних (педагопчних) пращвниюв.

4.2. Зобов'язати завщувач'ш навчальних лаборатор1й I каб1нет1в створити в1ртуальне 
та/або мультимедшне методичне забезпечення для проведечня вс1х лабораторних \ 

практичних роб'гт, як! виконуються у цих навчальних пщ рсздтах у дистанц1йному 
режиме

4.3. Дозволяти вхщ до навчальних корпуав здобувачам осв1ти, науково- 
педагопчним, науковим I педагопчним прац1вникам, навчально-допом1жному та 
адмУстративно-господарському персоналу I перем1щення в Тх межах шльки за 
наявносп захисноТ маски або респ1ратора, зберюати, за можливост!, масковий режим 
упродовж занять.

4.4. Укласти граф|ки асинхронного пров1трювання навчальних прим1щень (упродовж 
не менш як 10 хвилин П1сля кожного заняття).

4.5. Регулярно проводити роз'яснювальну роботу та шетруктаж! 13 персоналом I 
здобувачами 0СВ1ТИ щодо шдивщуальних заход!в проф тактики та реагування на
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виявлення СИМПТ0М1В коронов1русноУ хвороби (ССЛ/Ю-19) сеэед персоналу та/або 
здобувач1в осв1ти.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково- 
педагопчноУ роботи Бугрова В.А.

В.О.РЕКТОРА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник юридичного вщ д ту  / ’У  ЕВ.Саленко
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