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Щодо особливостей організації
освітнього процесу у ВНЗ «Київський
медичний коледж №3» під час карантину

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11 березня
2020 року «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУГО19», наказу Міністерства освіти України №406 від 16.03.2020 року «Про організаційні
заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОУГО-19», листа Міністерства
освіти України № 1/9-176 від 25.03.2020 року «Щодо особливостей організації
освітнього процесу під час карантину»
НАКАЗУЮ
1. Тимчасово, починаючи з 12.03.2020 року призупинити навчальний процес у
ВНЗ «КМК №3».
2. На період карантину заступнику директора з навчально-методичної роботи
Щербині І.М., заступнику директора з практичного навчання Панченку М.І.
та заступнику директора з виховної роботи Примаченку С.О, завідувачам
відділень Кітнюх М.І., Кесарчук О.Й., Секачу О.Ф., методисту коледжу
Радченко Н.М. забезпечити:
- Виконання навчальних програм шляхом організації освітнього процесу
із використанням технологій дистанційного навчання (що не передбачає
відвідування коледжу її здобувачами), педагогічними працівниками
коледжу згідно графіку освітнього процесу, розкладу теоретичних та
практичних занять та встановленого педагогічного навантаження
(Додаток 1);
- Постійний моніторинг виконання розкладу навчальних занять.
3. Головам ПЦК :
- Організувати та контролювати проведення теоретичних та практичних
занять в дистанційному режимі. Для закріплення практичних навичок,
знань та умінь передбачити можливість їх відпрацювання на практичних
заняттях після поновлення навчального процесу шляхом ущільнення
тем.
4. Відповідальному за ведення сайту коледжу Сокотенюк О.В. :
- постійно розміщувати матеріали, надані педагогічними працівниками
коледжу на офіційному сайті коледжу - сторінка Дистанційне навчання.
5. Головному бухгалтеру Кваші Н.В. :
- При нарахуванні заробітної плати працівникам коледжу керуватись
Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників

освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №102
від 15.04.1993 року та листом Міністерства освіти і науки України №
1/9-161 від 13.03.2020 року «Щодо оплати праці працівників закладів
освіти під час призупинення навчання через карантин».
6. Після завершення карантину :
- Навчальне навантаження, виконане педагогічними працівниками
коледжу у дистанційному режимі, обліковується у формах звітності 3-2 і
3-2 (1) як фактично виконане за відповідний період часу;
- Навчальне навантаження, затверджене у тарифікаційних списках і
невиконане під час карантину, виконується викладачами шляхом
ущільнення графіку освітнього процесу, з урахуванням годин, що
виконані в дистанційному режимі, та з дотриманням санітарногігієнічних вимог;
- виконання навчального навантаження педагогічними працівниками
коледжу фіксується в Журналі успішності груп відповідно розкладу
навчальних занять з приміткою «Дистанційно».
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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