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І. Загальні положення 
 
1.1. Це Положення встановлює процедуру організації тимчасового 
дистанційного навчання окремих груп студентів коледжу за дистанційними 
технологіями в період самоізоляції у разі підтвердження випадку 
коронавірусної хвороби СОVID-19. 

1.2. Під дистанційним навчанням розуміється процес набуття знань, умінь, 
навичок і способів пізнавальної діяльності, який відбувається у взаємодії 
віддалених один від одного учасників освітнього  процесу у спеціалізованому 
середовищі, яке функціонує на базі сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій -  G Suite for Education. 

 1.3. Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом 
застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 
за навчальними програмами відповідно до державних стандартів освіти в 
період самоізоляції у разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби 
СОVID-19. 
 
1.4 Тривалість навчання окремих груп студентів коледжу за дистанційними 
технологіями в період самоізоляції у разі підтвердження випадку 
коронавірусної хвороби СОVID-19 визначається згідно вимог чинного 
законодавства. 
 
 

ІІ. Особливості організації навчального процесу за тимчасовою 
дистанційною формою навчання 

 
2.1. Навчальний процес за дистанційною формою навчання в період 
самоізоляції у разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби СОVID-
19, здійснюється у формі навчальних занять он-лайн,  самостійної роботи, 
контрольних заходів.  
 
 2.2. Основними видами навчальних занять за дистанційною формою 
навчання є лекції, семінари, практичні та лабораторні роботи. Види та зміст 
заняття має відповідати вимогам навчальних та робочих навчальних програм. 
 
 2.3. Заняття проводяться у синхронному режимі з використанням сервісу для 
проведення відео конференцій Google Mett, відповідно до встановленого 
розкладу занять та змін до нього та  з дотриманням розкладу дзвінків.  
 
 2.4. Отримання навчальних матеріалів студентами, супровід заняття 
необхідними відеоматеріалами, графічною та текстовою інформацією 
здійснюється засобами Google Клас. 
 



 2.5 Контрольні заходи здійснюються дистанційно шляхом усного 
опитування, тестового опитування за допомогою Google Форми, письмового 
опитування, шляхом перевірки фотокопій робіт студентів, що надсилаються в 
Google Клас.  
 

ІІІ. Дії учасників освітнього процесу   
 

3.1 Директор коледжу видає наказ щодо переліку груп та викладачів, які 
будуть працювати за дистанційними технологіями в період самоізоляції у 
разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби СОVID-19. 
 
3.2 Заступник директора з навчальної роботи в цей же день проводить 
оперативну нараду з викладачами, зав. відділеннями та кураторами груп для 
з’ясування готовності викладачів проводити заняття в системі G Suite for 
Education. З’ясовуються технічні моменти щодо забезпечення учасників 
освітнього процесу комп’ютерною технікою та мережею Інтернет.  
 
3.3 Куратори груп перевіряють реєстрацію студентів в системі системі G 
Suite for Education та підключення студентів групи до Google Клас 
викладачів, відповідно до переліку навчальних предметів/дисциплін, 
визначеного робочим навчальним планом відповідної ОПП, та проводять 
короткий інструктаж щодо особливостей організації онлайн-навчання. 
 
3.4 Результати контролю знань студентів в період самоізоляції фіксуються в 
особистих журналах викладачів з наступним занесенням оцінок в журнали 
навчальних досягнень студентів по завершенню самоізоляції. 
 
3.5 Протягом періоду самоізоляції навчальної групи/груп адміністрацією 
коледжу здійснюється контроль за організацією освітнього процесу, якістю 
проведення навчальних занять з метою забезпечення якості освітнього 
процесу, а методична служба коледжу здійснює поточний контроль за якістю 
навчальних матеріалів, розміщених у  Google Класах відповідних викладачів. 
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