


Додаток 1

Вимоги щодо користування сервером Discord для студентів/студенток:

1. Спілкування на сервері навчальних занять відбувається лише державною
мовою (українською).

2. Підписатися на сервері необхідно під власним прізвищем та ім’ям. Змінити
нік можна самостійно або звернутися до адміністратора.

Після того як студент/студентка будуть додані до групи, самостійно змінити свій
нік неможливо. У разі допущеної помилки звертатися до адміністратора.

3. Для аватарки можна використовувати лише фото чи стандартну іконку
Discord.

Студенти/студентки, які були додані до навчальних груп повинні змінити свою
аватарку до 30.09.2022. У разі невиконання цієї вимоги, такі студенти/студентки
будуть повернені до ролі “модерація”, що унеможливлює повторне додавання в
групу до зміни аватарки.

4. Поважаємо один одного.

Покрокова інструкція долучення до серверу:

1. Написати в канал “🎓розподіл-за-групами” власне прізвище, ім’я та групу.

1.1. Студенти/студентки, які є членами студентської ради, мають зазначити в
дужках належність до відповідного органу.

1.2 Студенти/студентки, які виконують обов’язки старост груп, зазначити це в
дужках.

2. Після виконання вимог серверу студенти/студентки будуть долучені до
навчальної групи, де зможуть здійснювати навчання.

Студенти/студентки, які долучені до навчальних груп, також, будуть мати
доступ до таких каналів як:

Канал “📢-оголошення-студентам”.

Канал “📆-заміни”, де оприлюднюється актуальна інформація щодо замін у
розкладі.



Додаток 2

Вимоги щодо користування сервером Discord для викладачів/викладачок:

1. Спілкування на сервері навчальних занять відбувається лише державною
мовою (українською).

2. Підписатися на сервері необхідно під власним прізвищем та ім’ям. Змінити
нік можна самостійно або звернутися до адміністратора.

3. Для аватарки можна використовувати лише фото чи стандартну іконку
Discord.

4. Поважаємо один одного.

Інструкція долучення до серверу:

Написати у приватні повідомлення адміністратору про долучення до серверу,
щоб отримати роль “Викладач”.

Після отримання ролі “Викладач” викладач/викладачка отримує доступ до
каналів усіх груп коледжу.

Викладач/викладачка для зручності може вимкнути сповіщення на групах в
яких він/вона не викладає, щоб не отримувати зайві повідомлення. Як це
зробити показано на відео інструкції, розміщеній в розділі “ВИКЛАДАЦЬКА”
на сервері ХПКК на каналі “сповіщення-викладачів”.

Викладач/викладачка матимуть доступ до таких розділів та каналів:

Розділ Викладацька, який містить:

1. Текстовий канал “сповіщення-викладачів” для надання своєчасної
інформації щодо освітнього процесу. Повідомлення у цьому каналі
можуть публікувати:
1.1. Адміністратор серверу.
1.2. Адміністрація коледжу.

2. Текстовий канал “чат” для внутрішнього спілкування.
3. Голосовий канал “📞 нарада” для проведення нарад.

Канал “📢-оголошення-студентам” де опубліковувати оголошення можуть:

1. Адміністратор серверу.
2. Адміністрація коледжу.

Канал “📆-заміни”, де оприлюднюється актуальна інформація щодо замін у
розкладі. Публікувати дану інформацію можуть:

● Адміністратор серверу.
● Відповідальна особа щодо інформування з приводу замін у розкладі.
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