Шановні студенти Фахового коледжу мистецтв та дизайну Київського національного
університету технологій та дизайну!
Шановні батьки студентів!
Загальнонаціональний карантин, який мав тривати до 3 квітня, продовжено
відповідно до рішення Уряду від 25 березня 2020 року на 21 день – до 24 квітня 2020 року.
Таким чином, усі заклади освіти незалежно від форми власності та сфери управління мають
продовжити карантинні заходи до визначеного терміну.
У відповідності до рекомендацій МОН України адміністрацією Фахового коледжу
мистецтв та дизайну КНУТД було здійснено ряд заходів:
- термінове припинення навчального процесу, студенти, що мешкають у гуртожитку,
змогли вчасно поїхати додому;
- перенесення або скасування всіх масових заходів в приміщеннях та на території закладу
освіти, зокрема олімпіад, змагань, конкурсів, виставок тощо;
- інформування здобувачів освіти та співробітників коледжу щодо шляхів запобігання
поширенню хвороби та дій у випадку захворювання;
- організація заходів щодо проведення занять за допомогою дистанційних технологій та
щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації
епідеміологічної ситуації;
- переведення працівників на дистанційну роботу (за виключенням чергових);
- забезпечення профілактичних заходів, що попереджують масове розповсюдження гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій;
- облаштування у гуртожитку окремих кімнат для ізоляції здобувачів освіти з ознаками
гострих респіраторних захворювань, постійний контроль стану здоров’я студентів, що
залишились у гуртожитку;
- створення нового інформаційного Телеграм-каналу для студентів, батьків та викладачів;
- надання штатним психологом психологічної підтримки всім, хто цього потребує;
- виконання всіх рішень протиепідеміологічних комісій різних рівнів.
Пріоритетним завданням Фахового коледжу мистецтв та дизайну завжди було і є
надання якісних освітніх послуг та створення комфортних умов для навчання студентів.
Форс-мажорна ситуація, створена під впливом сторонніх сил, вимагає від всіх нас
розуміння та персональної відповідальності. Тому в ці важкі для країни часи всі учасники
освітнього процесу переведені на дистанційну форму навчання з використанням
комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, якi забезпечують інтерактивну взаємодію
викладачів та студентів на різних етапах навчання i самостійну роботу з матеріалами
інформаційної мережі. Адміністрація і викладачі коледжу проводять активну роботу, щоб
зробити процес дистанційного навчання ефективним, здійснюється постійний моніторинг
перебігу навчання, відбуваються комунікації на рівні студентів, кураторів академічних
груп, викладачів, батьків та вносяться корективи при виявленні недоліків.
Викладачі коледжу докладають максимум зусиль, щоби кожен зі студентів не
залишився поза увагою, щоби навчальний матеріал, запланований на поточний навчальний
рік, був викладений у повному обсязі. Навчальна та виробнича практика студентів, яка
запланована на травень-червень, буде безболісно перенесена на наступний семестр у
випадку продовження карантину. Навчальний рік планується завершити відповідно до
графіку навчального процесу, а саме 30 червня 2020 року.
З огляду на звернення наших вихованців і їхніх батьків, адміністрація прагне
грамотного, зваженого дозування навантаження на учнівську молодь, яке збереже сили і
психологічну рівновагу студентів. Адже попереду дуже важкий етап – сесія і захист
дипломних проектів студентами випускних груп. Наше завдання – гідно пройти цей
нелегкий для всіх учасників освітнього процесу етап, вийти з цього випробування
сильнішими, згуртованими та загартованими.

Усі зміни в освітньому процесі, впроваджені через карантин, відтепер зібрано на
окремому інформаційному ресурсі Міністерства освіти і науки України за посиланням:
http://mon-covid19.info/uni. Зокрема, тут розміщено інформацію про дистанційне навчання,
завершення навчального року, цьогорічне ЗНО та вступну кампанію.
Шановні студенти та батьки! Щиро сподіваємось на ваше розуміння і подальшу
співпрацю. Дякуємо і бажаємо всім нам терпіння і міцного здоров’я.
З повагою до кожного
директор Фахового коледжу мистецтв та дизайну КНУТД
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