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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

16.03.2020 р.                                                                                           № 4 
 

 

Про проведення освітнього процесу 

в дистанційній формі навчання 

На виконання п. 2 Наказу НТУ № 72 від 11.03.2020 р. для забезпечення 

безперервності освітнього процесу, 

НАКАЗУЮ: 

1. Встановити, що до завершення карантину проведення освітнього 

процесу здійснюється в дистанційній формі. 

2. Навчально-методичному управлінню (Токін О.П.) до 01.04.2020: 

2.1. Уточнити графік навчального процесу здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання та графік лабораторно-екзаменаційних сесій 

здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. 

2.2. За потреби внести зміни до розкладу занять, екзаменаційної сесії, 

атестації здобувачів вищої освіти, забезпечивши виконання в повному обсязі 

всіх видів навчальних робіт та форм контролю, передбачених навчальними 

планами, у т.ч. проведення навчальних та лабораторних занять, екзаменів та 

підготовки до атестації. 

3. Інформаційно-обчислювальному центру (Захаров О.О.): 

3.1. Забезпечити технічну підтримку роботи корпоративної платформи 

дистанційного навчання системи Мооdlе та проведення відеоконференцій, 

вебінарів. 

3.2. Надавати консультації учасникам освітнього процесу щодо 

дистанційного навчання. 

4. Директорам центрів: 

4.1. Подати пропозиції щодо змін графіків лабораторно-екзаменаційних 

сесій здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. 

4.2. Заняття організувати в режимі дистанційного навчання 

5. Деканам факультетів: 

5.1. Повідомити здобувачів вищої освіти денної форми навчання про 

початок проведення дистанційних занять з 16.03.2020. 

6. Завідувачам кафедр: 

6.1. Здійснювати контроль за виконанням науково-педагогічними 

працівниками навчального навантаження відповідно до п. 1 цього 

розпорядження. 

6.2. Погодити звіт науково-педагогічних працівників за результатами 

роботи в режимі дистанційного навчання. 

6.3. Щотижня інформувати деканат про проведення освітнього 



процесу в режимі дистанційного навчання. 

7. Науково-педагогічним працівникам: 

7.1. Проводити заняття відповідно до затвердженого навчального 

навантаження та розкладу занять згідно з п. 1 цього розпорядження. 

7.2. За результатами роботи підготувати звіт про проведення 

навчальної, навчально-методичної, наукової, організаційної роботи. 

7.3. Щотижня звітувати завідувачу кафедри про проведення освітнього 

процесу в  режимі дистанційного навчання. 

8. Для координації процесу дистанційного навчання створити робочу 

групу у складі: Захаров О.О. (керівник), Топольсков Є.О., Заяц О.В,, 

Мягкоход Н.М., Добровольський О.С., Цибульський В.М., Ярова Р.В. 

8.1. Робочій групі підготувати рекомендації щодо організації 

дистанційного навчання у всіх структурних підрозділах університету, 

зокрема поточного контролю, складання заліків, захисту розрахунково-

графічних, курсових робіт та проектів, проведення практик та підсумкового 

контролю. 

9. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Перший проректор                                                        М.О. Білякович 

 

 


