ВИТЯГ
з протоколу № 9
засідання вченої ради
факультету комп’ютерних наук та кібернетики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
від 26 лютого 2021 року

Всього членів вченої ради – 18
Кількість присутніх – 18

СЛУХАЛИ:
Про форму змішаного навчання на факультеті комп’ютерних
наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса
Шевченка з 01 березня 2021 року по 01 квітня 2021 року в умовах дії в місті Києві
«жовтого» рівня епідемічної небезпеки.
ВИСТУПИЛИ:
Заступник декана, доцент О. Ф. Кашпур повідомила, що з 24 лютого 2021
року на території України та, зокрема у місті Києві, встановлюється "жовтий"
рівень епідемічної небезпеки з окремими обмеженнями для закладів освіти. Зміни
до правил карантину через COVID-19 відображено у постанові Кабінету Міністрів
№104 від 17 лютого 2021 року. У зв’язку з цим, О.Ф.Кашпур запропонувала
винести на обговорення вченої ради питання про форму навчання на факультеті з
01 березня 2021 року по 1 квітня 2021 року.
УХВАЛИЛИ:
На виконання вимог Розпорядження в.о. Ректора Київського національного
університету імені Тараса Шевченка від 25 лютого 2021 р. за №12, Постанови
Кабінету Мінсітрів України від 17 лютого 2021 р. за №104 на факультету
комп’ютерних наук та кібернетики з 01 березня 2021 року по 01 квітня 2021 року в
умовах дії в місті Києві «жовтого» рівня епідемічної небезпеки затвердити форму
проведення навчальних занять за освітніми програмами за наступною моделлю
організації змішаного навчання.

1. З метою забезпечення для здобувачів освіти можливості виконання
індивідуальних навчальних планів в умовах дії карантинних обмежень
рекомендувати до застосування модель змішаного навчання:
1.1. Для студентів 4-го курсу освітніх програм першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти та 2-го курсу освітніх
програм другого (магістерського) рівня вищої освіти за поданням
кафедри проводити аудиторні консультації з науковими керівниками
та викладачами з питань виконання кваліфікаційних робіт, підготовки
до випускних комплексних іспитів та з питань виробничої практики.
1.2. Для студентів 1-го курсу освітніх програм першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти. За поданням кафедр, що
забезпечують викладання навчальної дисципліни, та за згодою
студентів, що задіяні в освітньому процесі, в межах часу виділеного
навчальним планом на самостійну роботу за цією дисципліною, у
вільний за розкладом та погоджений з деканатом час дозволити
викладачам проводити аудиторні консультації.
2. Для студентів 1-4-го курсів освітніх програм першого (бакалаврського) та
1-2-го курсів освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти
продовжити навчання у режимі дистанційного навчання:
2.1. При проведені занять онлайн дозволити використовувати засоби дистанційної
синхронної і асинхронної комунікації KNU Education, Skype, Zoom, Microsoft
Teams, Moodle, Google Classroom, Google Meet та інші, за виключенням тих, доступ
до яких не є вільним (крім вже передплачених Університетом – в обсягах
передплати) та тих, використання яких може бути підставою для позову щодо
порушення авторських прав власниів програмного забезпечення;
3.1. В незалежності від форми проведення, заняття проводяться з суворим
дотриманням затвердженого розкладу занять по факультету.
3.2. Для забезпечення проведення усіх видів занять у режимі дистанційного
навчання викладачі, що читають курси, повинні надати
інформацію щодо інструмента, який буде використовуватися для
проведення занять у режимі онлайн та забезпечити можливість
доступу до занять для представників кафедри та адміністрації
факультету.
При цьому забороняється:

•

•

відвідувати приміщення факультету комп’ютерних наук та кібернетики
здобувачами, якщо на самоізоляції через контакт з пацієнтом із підтвердженим
COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів та персоналу закладу;
проводити на території факультету комп’ютерних наук та кібернетики масові
заходи за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи та за присутності
глядачів (відвідувачів).

Результати голосування:
“за” – 18,
“проти” – немає,
“утрималися” – немає.

Голова вченої ради
Секретар вченої ради

А. В. Анісімов
І. М. Вергунова

