МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Державний навчальний заклад
«ГЛУХІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»
(ДНЗ «Глухівське ВПУ»)
вул. Есманський шлях,17-А, м.Глухів,
Сумська обл., УКРАЇНА, 41400
Код ЄДРПОУ 02547317
тел. (05444) 3-22-47

17-А, Езтапзкіу зЬІуаЬ З Ь . ЄІикЬілг,
Виту гедіоп, Чкгаіпе, 41400
Е-таіІ др!-15@икг.пек

НАКАЗ
13.11.2020

№ 238-0Д

Про організацію змішаної
форми навчання
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2020 №1100 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №641»,
зважаючи на погіршення епідеміологічної ситуації в регіоні щодо
захворюваності на ГРЗ СОУГО - 19 та з метою забезпечення безпечних умов
учнів та працівників училища
НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора з навчально-виробничої роботи Головко Г.О.,
заступнику директора з навчально-виховної роботи Скоченко Т.І., методисту
Печеній І.П. запровадити змішану форму навчання в училищі з 16.11.2020:
- для навчальних груп чисельністю до 20 осіб залишити форму організації
навчання без змін, тобто проводити уроки теоретичного та виробничого
навчання безпосередньо у навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях
відповідно до розкладу занять;
- для груп, чисельність яких становить більше 20 осіб, забезпечити
проведення уроків виробничого навчання безпосередньо на робочих місцях ( в
навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях), враховуючи поділ груп на
підгрупи; для проведення уроків теоретичного навчання здійснити моніторинг
в групах з метою визначення осіб, для яких буде організовано навчання
дистанційно через платформу Ооо§1е Сіаззгоот чи безпосередньо на робочих
місцях в училищі ( не більше 20 осіб).
2. Майстрам виробничого навчання, класним керівникам:
- здійснити моніторинг учнів групи щодо стану здоров’я, можливості
відвідувати училище з найбільшим ризиком зараження на ГРЗ СОУГО - 19
тощо з метою визначення осіб, для яких буде організовано проведення
теоретичних занять у дистанційній формі до 16.11.2020;
- забезпечити залучення всіх учнів до платформи дистанційного навчання
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Ооо§1е Сіаззгоош або інших форм зв’язку «викладач - учень» ( інші платформи
дистанційного навчання, УіЬег, електронна пошта тощо).
3. Методисту Печеній І.П.
- сформувати та систематично оновлювати списки учнів, для яких буде
організовано проведення теоретичних занять у дистанційній формі;
- провести інструктивну нараду з питань організації змішаної форми
навчання з педпрацівниками училища та вести систематичний контроль щодо
зворотнього зв’язку з учнями, наявності якісного оцінювання результатів
навчання учнів; надавати методичні рекомендації у разі виявлення труднощів у
викладачів та учнів.
4. Заступнику директора з навчально-виробничої роботи Головко Г.О.,
методисту Печеній І.П. ознайомити педколектив та учнів з системою роботи,
оприлюднити інформацію про запровадження змішаної форми навчання на
сайті училища.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника
директора з навчально-виховної роботи Головко Г.О.
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