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Щодо тимчасового переходу  

на дистанційне навчання 

 

 

 

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, спричиненої поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID – 19), у зв'язку з введенням на території Донецької області 

«червоного» рівня епідемічної небезпеки 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати проведення навчальних занять, практичної підготовки за денною та 

заочною формами навчання, запланованих на період з 18.10.2021 по 23.10.2021, за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій з авторизованим доступом, зокрема технологій 

дистанційного навчання з використанням Навчального порталу МДУ, відео-конференцій на 

платформах Teams, Zoom, Skype тощо з обов'язковим розміщенням інформації про відповідні 

платформи для проведення відео-конференцій, оформленням Журналу оцінювання 

результатів поточного контролю знань на Навчальному порталі МДУ. 

Відповідальні: науково-педагогічні працівники, декани факультетів (Лисак В.Ф., 

Жарікова Ю.В., Трифонова Г.В., Безчотнікова С.В., Задорожна-Княгницька Л.В., 

Толпежніков Р.О.), завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм. 

 

2. Забезпечити виконання здобувачами вищої освіти індивідуальних навчальних 

планів з урахуванням особливостей організації освітнього процесу у зазначений період. 

Відповідальні: декани факультетів (Лисак В.Ф., Жарікова Ю.В., Трифонова Г.В., 

Безчотнікова С.В., Задорожна-Княгницька Л.В., Толпежніков Р.О.), завідувачі кафедр, гаранти 

освітніх програм. 

 

3. Організувати проведення установчої сесії за заочною формою навчання, 

запланованої у період з 18.10.2021 по 23.10.2021, дистанційно.  

Відповідальні: декани факультетів (Лисак В.Ф., Жарікова Ю.В., Трифонова Г.В., 

Безчотнікова С.В., Задорожна-Княгницька Л.В., Толпежніков Р.О.), завідувачі кафедр, гаранти 

освітніх програм, науково-педагогічні працівники. 

 

4. Організувати для денної форми навчання проведення підсумкових форм контролю з 

навчальних дисциплін, вивчення яких передбачає оцінювання здобувача вищої освіти у формі 

«заліку» / «диференційованого заліку» у період з 18.10.2021 по 23.10.2021, відповідно до п. 3.9. 

Положення про організацію контролю та оцінювання здобувачів вищої освіти, дистанційно.  
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Відповідальні: декани факультетів (Лисак В.Ф., Жарікова Ю.В., Трифонова Г.В., 

Безчотнікова С.В., Задорожна-Княгницька Л.В., Толпежніков Р.О.), завідувачі кафедр, гаранти 

освітніх програм, науково-педагогічні працівники, завідувач навчальної лабораторії з 

розвитку технологій ДН та АСУ Дружко Д.О. 

 

5. Організувати проведення практичної підготовки, запланованої у період з 18.10.2021 

по 23.10.2021 на ОПП спеціальностей університету денної та заочної форм навчання, за 

погодженням з керівниками від баз практик та здобувачів вищої освіти, за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема технологій дистанційного навчання з 

використанням Навчального порталу МДУ та/або з використанням відповідних віртуальних 

тренажерів і лабораторій. Внести необхідні зміни до організації практик, змісту звітних 

матеріалів та надати відповідні зміни до навчальної лабораторії з організації практик та 

працевлаштування випускників. Приймання звітної документації та захист звітів з практики у 

зазначений період здійснювати дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням надійної 

автентифікації здобувачів та жорсткого дотримання карантинних вимог усіма учасниками 

освітнього процесу, зокрема з авторизованим доступом, зокрема відео-конференцій на 

платформах Teams, Zoom, Skype тощо. 

Відповідальні: декани факультетів (Лисак В.Ф., Жарікова Ю.В., Трифонова Г.В., 

Безчотнікова С.В., Задорожна-Княгницька Л.В., Толпежніков Р.О.), завідувачі кафедр, гаранти 

освітніх програм, науково-педагогічні працівники, завідувач навчальної лабораторії з 

організації практик та працевлаштування випускників Гуржий М.Ю., завідувач навчальної 

лабораторії з розвитку технологій ДН та АСУ Дружко Д.О. 

 

6. Деканам факультетів (Лисак В.Ф., Жаріковій Ю.В., Трифоновій Г.В., 

Безчотніковій С.В., Задорожній-Княгницькій Л.В., Толпежнікову Р.О.), завідувачам кафедр 

забезпечити контроль за проведенням навчальних занять, практик за денною та заочною 

формами навчання; організацією та проведенням підсумкових форм контролю за заочною 

формою навчання, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

 

7. Кураторам академічних груп, завідувачам кафедр, голові студентської ради МДУ 

Дзигар Д.С., головам студентських рад факультетів провести роз’яснювальну роботу щодо 

організації освітнього процесу на період з 18.10.2021 по 23.10.2021, систематично 

контролювати поточну успішність здобувачів вищої освіти. 

 

8. Відповідальним за сайти університету, факультетів та кафедр забезпечити 

систематичне розміщення актуальної інформації щодо профілактичних заходів щодо 

попередження масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом і гострих респіраторних інфекцій, організації освітнього процесу в університеті 

на період карантину. 

 

 

 

 

 



 

 

  


