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

№ 28

Про продовження дистанційного навчання до 28 березня 2021 р.
та дії карантинних заходів до 30 квітня 2021 р.
З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 р. №104 «Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України», листа Міністерства освіти і науки України від 22.02.2021 р. №1/993 «Про виконання постанови КМУ від 17.02.2021 р. №104 у закладах вищої, фахової передвищої
освіти», наказу НПУ ім. М. П. Драгоманова № 56 від 26 лютого 2021 р. «Про продовження до 30
квітня 2021 р. карантинних заходів»:
1. Продовжити до 30 квітня 2021 року карантинні заходи з дотриманням вимог щодо
провадження освітньої діяльності, визначені наказами ректора від 12.10.2020 р. № 276 та від
03.02.2021 року № 31.
2. Продовжити до 28 березня 2021 року провадження освітньої діяльності на факультеті
інформатики переважно у дистанційному режимі з урахуванням вимог, зазначених вище.
Водночас врахувати, що:
2.1. у випадку встановлення в м. Києві «червоного» рівня епідемічної небезпеки
забороняється відвідування університету здобувачами освіти.
2.2. у випадку необхідності проведення занять (лабораторних, практичних тощо) в очному
режимі надати студентам, які перебувають на самоізоляції, можливість виконувати
індивідуальний навчальний план з використанням дистанційних технологій, в разі
проведення очних лекцій у великих групах (потоках) студентів наповненість аудиторій
має становити не більше 50% місць у кожній аудиторії;
2.3. для слухачів підготовчого відділення надати перевагу щодо організації освітнього
процесу очній, формі навчання.
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 забезпечити систематичний контроль:
4.1. виконання професорсько-викладацьким складом навчального навантаження згідно
розкладу занять;
4.2. відповідного і своєчасного внесення даних щодо проведених занять, поточної та
підсумкової успішності студентів, присутності студентів на заняттях до електронного
журналу «ПС-журнал успішності».
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