УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА
ДИЗАЙНУ
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ ТА ДИЗАЙНУ
Україна, 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 22

тел. 483-72-55

Від 27.03.2020 р. № ______

Про посилення контролю
щодо перебігу дистанційного навчання

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
У зв‘язку з продовженням карантину та тимчасового режиму дистанційного
навчання до 24 квітня 2020 року:
1. Головам ЦК: Ільченко А. А., Пархоменко В.М., Чеботарьовій Г. В., Глазуновій А.В.,
Вишенській В.І., Літічевській І.Б., Герасименко Н.П. терміново, до 31 березня 2020 року,
підготувати та надіслати заступнику директора Упіровій Н.І. статистичну довідку щодо
виходу на зв’язок з викладачами студентів кожної групи, окремо вказати прізвища
студентів, які не виходять на зв’язок взагалі або вкрай рідко.
2. За даними довідки кураторам груп терміново встановити зв’язок з зазначеними
студентами, їхніми батьками, з’ясувати причини невиходу на контакт, докласти зусиль до
залучення студентів до навчання в дистанційному режимі. За результатами розмови скласти
службові записки на ім‘я директора коледжу і надіслати Упіровій Н.І.
3. Всім викладачам підготувати і надіслати завідувачам відділень або адміністратору,
закріпленому за ЦК, завдання з предметів на період з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р. Завдання
групам студентів видавати та контролювати виконання відповідно до розкладу занять.
Результати проміжного оцінювання і кількість виходів студентів на зв’язок фіксувати в
тимчасових власних журналах. Оцінки будуть перенесені до журналів академічних груп
тільки по завершенню карантину.
4. Головам випускаючих ЦК підготувати необхідну документацію щодо проходження
студентами переддипломної практики (завдання, методичні вказівки, теми дипломних
проектів тощо), підготовки та подальшого захисту ДП. Накази про надання тем дипломних
проектів підготувати завідувачам відділень за поданням голів випускаючих ЦК.
5. Продовжити координувати проведення навчання в дистанційному режимі заступнику
директора Упіровій Н.І.
6. Викладачам Фахового коледжу мистецтв та дизайну активно користуватися доступними
освітніми ресурсами для співпраці зі студентами в дистанційному режимі.
7. Практичне навчання, терміни проведення якого припадають на вказаний період, та яке
передбачалося в майстернях, студіях або салонах коледжу, перенести на травень-червень

2020 року. Підготувати необхідну документацію для проходження студентами випускних
груп переддипломної практики. Договори відправити поштою. Відповідальний: завідувач
практики Курко Т.В.
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника директора з навчальної
роботи Мігаль О.Б.

Директор Фахового коледжу
мистецтв та дизайну КНУТД

Л.П. Хмелевська

