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_____________ Л.П.Хмелевська

План заходів
щодо підготовки до 2020-2021 навчального року в режимі змішаного
навчання
№

Зміст заходів

1.

Проведення аналізу щодо поточної ситуації, а
саме:
- оцінка готовності суб’єктів навчання до
впровадження змішаного навчання;
- вивчення
наявних
навчально-методичних
матеріалів;
- вивчення наявних технологічних можливостей;

2.

3.

4.

- окреслення проблемних питань (цифрова
грамотність
викладачів,
інтегрованість
використовуваних інструментів тощо) (шляхом
опитування)
Створення робочих місць викладачів, встановлення
програмного забезпечення, вибір єдиної освітньої
платформи та допоміжного електронного ресурсу
(сервісу)
Засідання Методичної
ради
(голови ЦК,
адміністрація)
Врегулювання реалізації змішаного навчання через
нормативні документи Фахового коледжу, а саме:
- Положення про організацію освітнього процесу в
форматі змішаного навчання;
- перелік видів робіт викладачів;

Термін
виконання

Відповідальні
за виконання

до 20 серпня
2020 р.
до 20 серпня
2020 р.
до 1 серпня
2020 р.
до 1 серпня
2020 р.

робоча група

5.
6.

якості

освіти

Устенко Л.В.
робоча група

10 серпня
2020 р.

Устенко Л.В.

22 липня
2020 р.
10.30
до 30 серпня
2020 р.

Мігаль О.Б.

Мігаль О.Б.
Упірова Н.І.

- вимоги до он-лайн - матеріалів;
- підходи до
оцінювання;

робоча група

Упірова Н.І.
та

критерії

її

Мігаль О.Б.

- діяльність центру змішаного (дистанційного)
навчання
Забезпечення надійного доступу до Інтернету
Проведення навчання педагогічного колективу
(або його частини згідно з результатами
анкетування) за окремим графіком (серія майстеркласів на створених робочих місцях)

Мігаль О.Б.
постійно
11-20 серпня
2020 р.

Устенко Л.В.
Устенко Л.В.
Упірова Н.І.
Пархоменко
В.М.

Відмітка
про
виконання

7.

Адаптація
готового
навчально-методичного
матеріалу
до
он-лайн-формату,
створення
сценаріїв навчальних курсів

серпень
2020 р.

8.

Створення якісного навчального он-лайн-контенту
(презентації, відео тощо)

9.

16.

Внесення змін до навчальних планів в частині
розподілу аудиторних годин на лекційні і
практичні, віддаючи перевагу комбінованому або
іншим інноваційним видам занять
Складання розкладу навчальних занять з
урахуванням особливостей змішаного навчання,
програми трансляції он-лайн уроків МОН України
(в разі наявності) тощо
Внесення коректив до педагогічного навантаження
викладачів
Налагодження двосторонньої комунікації між
викладачами та студентами
Забезпечення системної підтримки
Забезпечення
підвищення
кваліфікації
відповідальних за змішане навчання
Забезпечення
підвищення
кваліфікації
педагогічних працівників
Здійснення моніторингу активності на платформі

серпеньвересень
2020 р.
постійно
до 20 серпня
2020 р.

17.
18.

Проведення опитування користувачів
Реагування на критичні ситуації

постійно
постійно

19.

Проведення планового оновлення та оптимізації

1 раз на
семестр

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Кривовяз О.І.
Герман О.В.
Ільченко А.А.
Мельник Л.С.
Блінова І.С.,
викладачі
вищої
категорії,
викладачіметодисти
викладачі

Мігаль О.Б.,
голови ЦК

до 30 серпня
2020 р.

Рябошапка
Т.А.

до 30 серпня
2020 р.
постійно

Мігаль О.Б.,
голови ЦК
голови ЦК,
викладачі
Устенко Л.В.

постійно
постійно
постійно
постійно

адміністрація

методичний
кабінет
робоча група,
голови ЦК
робоча група
робоча група,
голови ЦК
Устенко Л.В.

