
пЕрвомАйський tндчстрIАльно-пЕдАгогtчний колЕдж

нАкАз

|7.03.2020 р. м. Рубiжне J\Ъ 68-з

Про заходи щодо органiзацii
дистанцiйного навчання пiд час карантину

На виконання наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 16.03.2020 р. J\Ъ 406
"Про органiзацiйнi заходи для запобiгання поширенню KopoHaBipycy COVID-19",
вiДповiдно до наказiв Первомайського iндустрiально-педагогiчного коледжу вiд
|2.0З.2020 р. JФ 64-з "Про запровадження карантину", вiд 17.03.2020 р. JФ б5-з "Про
органiзацiЙнi роботи коледжу на перiод карантину" та з метою виконаннrl ocBiTHix
ПроГраМ професiЙ i спецiальностеЙ, за якими ведеться пiдготовка у коледжi,

НАКАЗУЮ:
1. Здiйснювати органiзацiю освiтнього процесу пiд час карантину вiдповiдно до

Положення про дистанцiйне навчання у Первомайському iндустрiально-педагогiчному
коледжi З використанням окремих елементiв технологiй дистанцiйного навчання.

2. Адмiнiстрацii коледжу забезпечити органiзацiю освiтнього процесу шляхом
Використання технологiй дистанцiйного навчання, неухильно дотримуючись положень
чинного законодавства,

3. Педагогiчним працiвникам:
3.1. Проводити теоретичнi, ceMiHapcbKi, практичнi та лабораторнi заняття, Bci

ВИди практики зi здобувачами освiти вiдповiдно до розкладу занять шляхом
використання технологiй дистанцiйного навчання.

3.2. Надавати навч.Lтьнi матерiали для розмiщення ix на офiцiйному вебсайтi
КОлеДжУ вiдповiдно до розкладу занять не пiзнiше дня, що передуе дню проведення
заняття.

3,3. Застосовувати для здiйснення обмiну навч€lJIьними матерiалами зi
здобувачами освiти месенджери Теlеgrаm, Facebook та Viber.

З.4. Запровадити у практику роботи проведення занять та консультацiй у режимi
вiдеоконференцiй iз застосуванням програми Skype та cepBicy Zoom.

3.5. Проводити онлайн-тестування засобами платформ Naurok, GoogleForms;
3.6. !ля заповнення журналiв вести облiк проведених занять за формою,

запропонованою у dоdаmку L

4. Навчально-методичному кабiнету:
4.1. Рекомендувати викладачам i майстрам виробничого навчан}ш перелiк

вебресурсiв та електронних cepBiciB, необхiдних для забезпечення дистанцiйного
навчання.

4.2. Розробити методичнi рекомендацiТ, iнструкцiТ по роботi з освiтнiми
платформами та ресурсами, якi забезпечують дистанцiйне навчання.



4.3. Iнформувати педагогiчних працiвникiв про можливостi, якi надають ocBiTHi

платформи для саморозвитку та пiдвищення квалiфiкацii; про вебiнари, семiнари Та

конференцii, в яких можуть брати участь педагогiчнi працiвники.

5. Викладачам комп'ютерних дисциплiн (Максименко В.В., Максименко В.Г.) та

майстрам виробничого навчання (Нейман Ю.О., Соловйов К.В.) пiд час чергування У
комп' ютернiй лабораторii:

5.1. Надавати допомоry педагогiчним працiвникам коледжу у пiдготовцi
навчальних матерiалiв для розмiщення ix на сайтi коледжу;

5.2. Консультувати з питань, пов'язаних iз застосуванням цифрових технологiй
пiд час дистанцiйного навчання.

6. ВiдповiдЕL,Iьному за пiдтримку сайту коледжу Максименку В.Г.:
6.1, Забезпечити пiдтримку функцiонування сдиноi централiзованоi системи

електронноi взаемодiТ мiж учасниками освiтнього процесу пiд час карантину;
6.2. Розмiщувати оперативно навчальнi матерi.lли на сайтi коледжу у роздiлi

<Студенту / Карантин> вiдповiдно до розкJIаду занять.

7. Рекомендувати учасникам освiтнього процесу коледжу здiйснювати обмiн
iнформацiсю з використанням офiцiйного вебсайту коледжу (htф://iрсрm.iп.uаl),

офiцiйноТ сторiнки у мережi "Фейсбук", офiцiйноi груп у месенджерi Telegram, чатiв у
месенджерах Telegram та Viber.

В.о. директора коледжу д. сЕБко


