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Київ

№ ______________

Про впровадження моделі змішаного
навчання в освітній процес
Керуючись Рекомендаціями МОН України щодо впровадження змішаного
навчання в закладах фахової передвищої та вищої освіти, з метою впорядкування та
посилення контролю за перебігом освітнього процесу, в т. ч. у період карантину
1. Створити центр дистанційного навчання, призначити керівника.
2. Створити робочу групу з впровадження дистанційного навчання у складі:
- Мігаль О.Б., заступник директора з навчальної роботи;
- Упірова Н.І., заступник директора з виховної роботи;
- Рябошапка Т.А., завідувач методичного кабінету;
- Ільченко А.А., методист;
- Мельник Л.С., методист;
- Устенко Л.В., викладач;
- Пархоменко В.М., викладач;
- Блінова І.С., викладач;
- Герман О.В., викладач;
- Кривовяз О.І., викладач.
3. Оновити функції наявних підрозділів, створити нові в разі виробничої необхідності.
4. Окреслити зони відповідальності серед підрозділів та членів робочої групи.
5. Робочій групі (згідно плану заходів):
5.1 Провести оцінку готовності суб’єктів навчання до впровадження змішаного
навчання.
5.2 Вивчити наявні навчально-методичні матеріали та технологічні можливості
Фахового коледжу.
5.3 Окреслити проблемні питання.
5.4 Скласти та затвердити план заходів щодо підготовки до нового навчального року
в режимі змішаного навчання як опосередкованої форми взаємодії студентів і
викладачів.
5.5 Залучити до створення навчального он-лайн контенту голів ЦК, викладачів вищої
категорії, викладачів-методистів.

5.6 Врегулювати реалізацію змішаного навчання через нормативні документи
Фахового коледжу, а саме:
- Положення про організацію освітнього процесу в форматі змішаного навчання;
- перелік видів робіт викладачів;
- вимоги до он-лайн - матеріалів;
- підходи до якості освіти та критерії її оцінювання;
- діяльність центру змішаного (дистанційного) навчання.
Відповідальні: Мігаль О.Б., Упірова Н.І.
Термін виконання: до 30 серпня 2020 р.
6. Довести зміст розпорядження до членів робочої групи, завідувачів відділень, голів
циклових комісій, викладачів.
7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
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