МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П. ДРАГОМАНОВА
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
«5» лютого 2021 р.

№ 27

Про початок ІІ семестру 2020/2021 н.р.
З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID- 19 та якісного
виконання освітніх програм, відповідно до наказу НПУ ім. М. П. Драгоманова № 31 від 3 лютого
2021 р. «Про початок ІІ семестру 2020/2021 н.р.»:
1. Розпочати 08 лютого 2021 року весняний семестр 2020/2021 навчальною року згідно графіків
навчального процесу.
2. З 8 по 28 лютого 2021 року продовжити провадження освітньої діяльності на факультеті
інформатики за дистанційними технологіями навчання з дотриманням заходів санітарноепідемічної безпеки з урахуванням вимог, визначених наказами ректора університету від
12.10.2020 р. №276, розпорядженням декана від 17.11.2020 р. № 25.
3. Заступнику декана з навчально-методичної роботи Т.В. Підгорній забезпечити контроль
виконання графіків освітнього процесу та навчальних планів, дотримання розкладів
навчальних занять, організаційно-методичний супровід ведення електронних журналів
успішності та виконання студентами індивідуальних навчальних планів.
4. Завідувачам кафедр:
4.1. забезпечити контроль за виконанням навчального навантаження професорськовикладацьким складом;
4.2. подати до 5 березня 2021 р. до навчального відділу НМЦ (каб. 100) звіти про виконання
навчальної роботи науково-педагогічного складу кафедри;
4.3. з метою планування й обліку науково-дослідної та методичної роботи науковопедагогічних працівників кафедри за період з 1 лютого по 28 лютого 2021 року:
4.3.1. подати до 10 лютого 2021 р. на затвердження декану факультету план науководослідної та методичної роботи професорсько-викладацького складу кафедри за
період з 1 лютого по 28 лютого 2021 року із зазначенням термінів та форми
звітування (при плануванні можна керуватись Положенням про планування та
облік основних видів роботи професорсько-викладацького складу НПУ
ім. М. П. Драгоманова, затвердженим засіданням Вченої ради університету від
25.06.2015 р. протокол № 11);
4.3.2. підготувати до 5 березня 2021 р. звіт про виконання плану науково-дослідної та
методичної роботи науково-педагогічних працівників кафедр за період з 1 лютого
по 28 лютого 2021 року та подати його на затвердження декану факультету до
10 березня 2021 року.
5. Модератору з ІТ-забезпечення освітнього процесу Р. Ковалю провести аналіз щодо наявності,
наповнення та використання викладачами та студентами електронних навчальних курсів всіх
дисциплін та практик, що заплановані на весняний семестр поточного навчального року, та
подати звіт на розгляд декану до 5 березня 2021 року.
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