ГАЛИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ
ІМЕНІ В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА
НАКАЗ
від 11.03.2022
Про організацію освітнього процесу
на час воєнного стану

Тернопіль

№01/21

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 235 від 07.03.2022, листів
МОН України №1/3371-22 від 06.03.2022, управління освіти і науки ТОДА №04-22/607-26 від
11.03.2022 та зважаючи на те, що Тернопіль та Тернопільська область не перебувають у зоні
проведення активних бойових дій або в безпосередній близькості від них
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НАКАЗУЮ
З 14 березня 2022 року відновити освітній процес у Галицькому коледжі імені В'ячеслава
Чорновола і його структурних підрозділах за дистанційною формою навчання.
Керівникам структурних підрозділів, завідувачам відділень:
2.1. повідомити усіх учасників освітнього процесу про відновлення навчання;
2.2. у разі відсутності викладача, у зв'язку із наданням йому відпустки без збереження
заробітної плати, вносити зміни до розкладу занять на увесь період його відсутності;
2.3. здійснювати постійний контроль за проведенням навчальних занять в дистанційному
форматі згідно затвердженого розкладу;
2.4. забезпечити виконання робочих планів спеціальностей на 2021-2022н.р. за усіма
рівнями підготовки у затвердженому обсязі годин;
2.5. для предметів (дисциплін) щодо яких робочими планами передбачено поділ класів
(груп) на підгрупи, у разі недостатньої нормативної кількості здобувачів освіти, яка
виникла через вимушений переїзд, відсутність доступу до мережі Інтернет тощо, дозволити
викладання навчального матеріалу в об’єднаній групі.
Помічнику директора з кадрової роботи надати інформацію про викладачів, які
перебувають у відпустці без збереження заробітної плати керівникам відповідних
підрозділів та завідувачам відділень.
Навчальні заняття проводити за допомогою інформаційно-освітнього середовища Коледжу
на базі платформи Moodle з використанням програмного забезпечення Big Blue Button та
забезпечити постійну комунікацію зі здобувачами освіти.
У випадку використання таких засобів дистанційних комунікації як Zoom та Google Meet
інформувати керівника структурного підрозділу, завідувача відділення шляхом надання
посилань на відеоконференції і паролі доступу.
Керівникам секторів моніторингу якості освіти, дидактики та освітніх інновацій, розвитку
персоналу:
6.1. надавати інформаційну підтримку викладачам при організації та проведенні занять з
дистанційному форматі;
6.2. здійснювати постійний контроль за якістю проведення навчальних занять на базі
платформи Moodle з використанням програмного забезпечення Big Blue Button.
Для отримання освітніх послуг у Галицькому коледжі та його структурних підрозділах
залучити усіх дітей з тимчасово внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок агресії
Російської Федерації евакуйовані з місця постійного проживання.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор коледжу

Марія БАБ'ЮК
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