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Щодо тt{мчасового переходу
на д}rстанцiл'tне навчання

У зв'я3кУ з погiршенняМ епiдемiолОгiчноi ситуачii в YKpaTHi та м. Марiуполь,
спрлrч}rненоi пошлtренням KopoHaBipycHoi хвороблt (Covlb _ l9)

НАКАЗУЮ:

l, Органiзувати проведення навчальних занять, пракгичноi пiдготовки за денною тазаочною формамlr навчання, запланованих на перiол з 12.04.202l по 24.04. 2О2|,за допомогоюiнформаuiйно-комунiкацiliних технологiri a ч"rор".ованим доступоц, зокрема технологiй
дистанцiйНого навчаНня з викоРистанняМ НавчалiнОго порталУ мду, вiлео-конференчiй наплатформах Teams, Zoom, Skype тощо.
Вiдповiдальнi: цекани факультетiв (Безчотнiкова с.в., Лисак в.Ф., Пюшель с.в.,Трифонова Г,В., ТолПежнiкоВ р.о ), завiдувачi кафелр, гаранти ocBiTHix програм, науково-педагогiчнi прачiвники.

2, Забезпечит}l виконання злобувачамн вищоi ocBiTlt iндивiдуальних навчalльних планiв
з урахуванням особлrtвостей органiзацii освiтнього процесу у зaвначениl'i перiод.Вiдповiдальнi: декани факультетiв (Безчотнiкова с.в., Лlrсак в.Ф., Пюшель с.вТрифонова Г.В,, ТолПежнiкоВ р.о.), завiдувачi кафелр, гаранти ocBiTHix програм.

3. Органiзуватll для денноi форми навчання проведення пiдсумковлrх форм контролю знавчальнИх дисципЛiн, вивченНя якиХ перелбачае оцiнюванНя злобуваЧа вищоТ освiти у формi<ЗаЛiКУ> / КДИфеРенцiйованого залiку> у перiол з 12.04.2021 по 24.04. 2о2l,вiдповiдно до п. 3.9.ПоложенНя прО органiзацiю контроЛю та оцiнЮваннЯ злобувачiв вищоi освiти, дистанцiйно звIlкор}tстанням НавЧальногО порталУ мду, вiдео-конференцiЙ на платфОрмах Teams, Zoom,Skype тощо. т -г -----_,

Вiдповiдальнi. декани факультетiв (Безчотнiкова с.в., Лисак в.Ф., Пюшель с,в.,Трифонова Г.В., Толпежнiков р.о.), завiдувачi кафедр, гаранти ocBiTHix програм, науково-педагогiчнi праuiвники, завiдувач навчальноi лабоiатЬрii з розвитку ,e*nonoHn: lЩ та АСУ
Щружко Щ.О.

_ 
4. Органiзувати проведення пракгичноi пiдготовк}t, запланованоi у перiод з 12.04.202|ло 24,04,202l, на ocBiTHix програмах спецiальн_остей унiверситету денrоi та заочноi фор^nнавчання, за погодЖенняМ з KepiBHrtKaMrt вiД баз практик та злобувачiв Вищоi освiти,'задопомогоЮ iнформаuiЁtно-комуНiкацiйниХ ,a""ono.ir-r, зокрема технологiй дистанцiйного



ъ

навчання з використанням Навчального портtlлу МДУ та/або з використанням вiдповiдних
вiртуальних тренажерiв i лабораторiй. Внести необхiднi змiнrr ло органiзацii пpaKTtrK, змiсту
звiтнrtх матерiалiв та надат}t вiдповiднi змiни до навчаJIьноi лабораторii з органiзаuii практик
та працевлаl,rryвання випускн}lкiв. Приймання звiтноi документацiТ та захист звiтiв з практики
здiliснюватl{ дистанцiйно у синхронному режимi iз забезпеченням надiйноi автентифiкачii
злобувачiв та жорсткого дотримання карантинних вимог yciMa учасниками освiтнього
процесу.
Вiдповiдальнi: декан}l факультетiв (Безчотнiкова С.В., Лисак В.Ф., Пюшель С.В.,
Трлrфонова Г.В., Толпежнiков Р.О.), завiаувачi кафедр, гаранти ocBiTHix програм, науково-
педагогiчнi прачiвнrtки, завiлувач навчiлJIьноi лабораторii з органiзачii практик та
працевлаштування BItпycKH}IKiB Гуржиr1 М.Ю., завiдувач навча"пьноi лабораторii з розвитку
технологiй.ЩН та АСУ Щружко Щ.О.

5. ,Щеканам факультетiв (Безчотнiковiй С.В., Лисак В,Ф., Пюшель С.В., Трифоновiй Г.В.,
Толпежнiкову Р.О.), завiлувачам кафелр забезпечити контроль за проведенням навч.lльних
заЕять, практ}rк, органiзачiею та проведенням пiдсумкових фор" контролю за заочною

формою навчання, з викор}rстанням iнформашiйно-комунiкацiйних технологili.

6. Кураторам академiчних груп, завiлувачам кафедр, головi студентськоi рали МДУ
Андрющук Г.о,, головам студентськлlх рал факультсгiв провести роз'яснювiшьну робоry щодо
органiзаuiТ освiтнього процесу на перiол з 12.04.202l по 24.04.202|, систематично
контролювати поточну успiшнiсть здобувачiв вищоi ocBiTlt,

7. Вiдповiдttльним за сайти унiверситсгу, факультсгiв та кафелр забезпечлrти
систематичне розмiщення актуальноi iнформаuii щодо профiлакгичних заходiв щодо
попередження масового розповсюдження гостроi респiраторноi хвороби, спричиненоi
KopoHaBipycoM i гострих респiраторних iнфекчiй, органiзашii освiтнього процесу в унiверситсгi
на перlод карантину,

Ректор М.В. Трофrtменко


