Форма навчання у І семестрі 2020/2021 навчального року
На факультеті комп’ютерних наук та кібернетики
З метою забезпечення для здобувачів освіти можливості виконання індивідуальних
навчальних планів в умовах дії карантинних обмежень рекомендувати до
застосування модель змішаного навчання (студенти опановують програмні
результати навчання частково онлайн і частково в аудиторіях) за освітніми
програмами факультету комп’ютених наук та кібернетики у першому семестрі
2020/2021 н.р.:
1.1. Для студентів 1-го курсу освітніх програм першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти розпочати навчання у режимі змішаного навчання:
1.1.1. Лекційні заняття починати проводити за наступною схемою:
1.1.1.1. Усі лекційні заняття здійснювати в режимі дистанційного
навчання.
При
проведені
онлайн
занять
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;
1.1.1.2. Дозволити, за умови неухильного дотримання обсягів навчального
навантаження здобувачів освіти і науково-педагогічних
працівників, гнучке планування розкладів лекційних занять.
1.1.1.3. Рекомендувати викладачам проводити щомісячні аудиторні
консультації з кожної дисципліни.
1.1.2. Лабораторні та практичні заняття починати проводити за наступною
схемою:
1.1.2.1. З 17.09.2020 року щоденно на аудиторне навчання з’являються
студенти 1 курсу. При цьому в аудиторії повинно бути не більше
ніж 20 студентів та заповненість аудиторії до 50% із збереженням
рекомендованої максимальної соціальної дистанції. Викладач
проводить лабораторні та практичні заняття із використанням
засобів дистанційної синхронної комунікації, щоб забезпечити
можливість доступ до занять студентам, що знаходяться на
дистанційному навчанні.
1.1.2.2. У разі відсутності окремих студентів, рекомендовано здійснювати
відеозапис заняття та надавати до нього доступ студентам групи
(підгрупи).
1.1.2.3. Навчання здійснювати відповідно до затвердженого розкладу та
графіку відвідування груп.
1.1.2.4. Для дисциплін, за якими можливе дистанційне опанування
запланованих результатів навчання поступово здійснити перехід
до дистанційного навчання. Рішення про дату переходу з режиму

змішаного навчання у режим дистанційного навчання
приймається викладачем та затверджується на засіданні кафедри.
1.2. Для студентів 2-4-го курсів освітніх програм першого (бакалаврського)
та 1-2-го курсів освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої
освіти розпочати навчання у режимі дистанційного навчання:
1.2.1. 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;
1.2.2. Проводити заняття із обов'язковим дотриманням розкладу.
1.2.3. Рекомендувати викладачам проводити щомісячні аудиторні консультації
з кожної дисципліни.
1.2.4. Кураторам груп магістрів 1 року навчання з 17 по 25 вересня 2020 року
провести зустрічі із студентами.
1.2.5. Дозволити, за умови неухильного дотримання обсягів навчального
навантаження здобувачів освіти і науково-педагогічних працівників,
гнучке планування розкладів лекційних занять для магістрів.
1.2.6. З предметів, для яких результати навчання не можуть бути досягнені у
режимі дистанційного навчання (висновок про це робиться викладачем
та затверджується на засідання кафедри) дозволити проводити заняття у
режимі змішаного навчання. В цьому випадку алгоритм навчального
процесу описано в п.1.1.
2. В незалежності від форми проведення, заняття проводяться з суворим
дотриманням затвердженого розкладу занять по факультету.
2.1. 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.
Документ підготовлено на основі ухвали вченої ради факультету, витягу з протоколу
розширенного (за участю предстаників студенського парламету) засідання науковометодичної комісії факультету, наради завідувачів кафедр.

