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Про продовження дистанційного навчання
до 31 грудня 2020 року
У
зв’язку
з
загостренням
епідемічної
ситуації,
відповідно
до
наказу
НПУ ім. М.П. Драгоманова № 350 від 12 листопада 2020 р. «Про продовження дистанційного
навчання до 31 грудня 2020 року» та з метою виконання освітніх програм:
1. Продовжити до 31 грудня 2020 року провадження освітньої діяльності на факультеті
інформатики за дистанційними технологіями навчання з врахуванням вимог, визначених
наказами ректора університету від 12.10.2020 р. №276, від 27.10.2020р. № 317 та п. п. 2.2 і 2.3
наказу від 31.03.2020 р. №129, розпорядженням декана від 8.10.2020 р. № 21.
2. У випадку необхідності проведення обов'язкових аудиторних (лабораторних, практичних)
занять або заходів підсумкової атестації дотримуватися карантинних вимог при організації
відвідування студентами навчальних корпусів.
3. Заступнику декана з навчально-методичної роботи Т.В. Підгорній забезпечити контроль
виконання графіків освітнього процесу, дотримання розкладів навчальних занять, виконання
студентами індивідуальних навчальних планів, організаційно-методичний супровід
підготовки електронних розкладів та ведення електронних журналів успішності, аналіз обліку
результатів поточного контролю.
4. Завідувачам кафедр:
4.1. Забезпечити організацію, систематичний облік та контроль:
- виконання професорсько-викладацьким складом навчального навантаження згідно
розкладу занять з відповідним та своєчасним внесенням даних до електронного
журналу «ПС-журнал успішності» щодо проведених занять, поточної та підсумкової
успішності студентів, відсутності студентів;
- Забезпечити своєчасне внесення до електронного журналу «ПС-журнал успішності»
результатів успішності студентів 2-го курсу магістратури - заліки до 30 листопада
2020 року, для всіх інших студентів - заліки до 24 грудня 2020 року; екзамени - в
день проведення екзамену (поточний і підсумковий контроль).
4.2. У процесі підготовки до заліково-екзаменаційної сесії врахувати, що:
- заліки виставляються студентам за результатами оцінювання виконаних протягом
семестру поточних завдань, а екзамени проводяться у формі тестів, як правило, в
дистанційному режимі в системі управління електронними курсами НПУ імені
М.П. Драгоманова на базі платформи Moodle, розроблених відповідно до навчальних
програм та затверджених в установленому порядку не пізніше 10 днів до початку сесії;
- відповідно до п. 7.3.5. Положення про організацію освітнього процесу у НПУ імені
М.П. Драгоманова (протокол Вченої ради № 4 від 31.10.2019 р.) при підсумковому
семестровому контролі у формі екзамену підсумкова оцінка за опанування курсу
визначається як сума результатів поточного (в межах 0-60 балів) та підсумкового
оцінювання (в межах 0-40 балів);

5.

6.

7.

8.

- у випадку необхідності проведення обов'язкових аудиторних заходів підсумкової
атестації подати в деканат факультету відповідне обґрунтування (в паперовій або
електронній формі) за 2 тижні до початку сесії (залікової або екзаменаційної);
4.3. З метою планування й обліку науково-дослідної та методичної роботи науковопедагогічних працівників кафедри:
- подати до 15 грудня 2020 року на затвердження декану факультету план науководослідної та методичної роботи професорсько-викладацького складу кафедри на
період з 12 жовтня 2020 до 01 лютого 2021 року із зазначенням термінів та форми
звітування, довести його до відома відповідним викладачам кафедри (при плануванні
можна керуватись Положенням про планування та облік основних видів роботи
професорсько-викладацького складу НПУ імені М.П. Драгоманова (протокол
засідання Вченої ради університету № 11 від 25.06.2015 р.));
- підготувати до 01 лютого 2021 року звіти про виконання планів науково-дослідної
та методичної роботи науково-педагогічних працівників кафедр за період з 12 жовтня
2020 року по 01 лютого 2021 року (у спільному документі за посиланням
https://docs.google.com/document/d/1Ru2fmUaLLJgS3QP7q3WQKmRt9JiTi7lDv3MQQ
264mW0/edit?usp=sharing) та подати їх на затвердження декану факультету.
Заступнику декана з наукової роботи та міжнародних відносин О.В. Струтинській
підготувати до 10 лютого 2021 року узагальнений звіт про виконання планів науководослідної та методичної роботи факультету за період з 12 жовтня 2020 року по 01 лютого
2021 року, подати на розгляд декану факультету.
Модератору з ІТ-забезпечення освітнього процесу Р. Ковалю провести аналіз щодо
наповнення та використання викладачами та студентами електронних навчальних курсів всіх
дисциплін та практик, що заплановані на поточний навчальний семестр, та подати звіт на
розгляд декану до 15 січня 2021 року.
Академічним кураторам ЄКТС привести до 01 грудня 2020 року у відповідність електронні
дані про студентів та групи у «ПС-студент» та до 15 грудня оформити залікові книжки
студентів, які вступили до університету в 2020 році.
Членам екзаменаційних комісій для проведення підсумкової атестації дистанційно
організувати роботу екзаменаційної комісії відповідно до Додатку до положення про
екзаменаційну комісію Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
(протокол
засідання
Вченої
ради
університету
№ 10
від
07.05.2020 р.,
https://npu.edu.ua/images/NMC/Polozhenia/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D
0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%
B5%D0%BD%D1%8C/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%
D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%
BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%
D1%96%D1%81%D1%96%D1%8E_%D0%B2_%D0%9D%D0%9F%D0%A3.pdf).
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