
Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

 

НАКАЗ 

 

18.03.2020                                м. Слов’янськ.                           № 214 

 

 

На виконання рекомендацій Міністерства освіти і науки України, 

викладених у листах № 1/9-154 від 11.03.2020 року та № 1/9-164 від 

17.03.2020 року, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Деканам факультетів проінформувати здобувачів усіх освітніх рівнів, 

спеціальностей, курсів та форм навчання про організацію освітнього 

процесу у дистанційному режимі згідно чинного розкладу занять з 

23.03.2020 року до завершення карантину. 

Секретарям факультетів забезпечити викладачів кафедр списками 

здобувачів з номерами мобільних телефонів та /або ел.поштами. 

2.  Завідувачам кафедр організувати роботу викладачів зі здобувачами  

у дистанційному режимі із застосуванням платформи Moodle, Google 

Classroom, Viber, електронної пошти з 23.03.2020 року до 

завершення карантину. Здійснювати контроль за роботою викладачів 

у дистанційному режимі шляхом періодичного перегляду надісланих 

завдань викладачами та виконаних завдань здобувачами. 

3. Викладачам кафедр організувати роботу зі здобувачами у 

дистанційному режимі згідно чинного розкладу занять через 

вказані вище ресурси та здійснювати періодичне (1 раз на тиждень) 

інформування завідувача кафедри про забезпечення освітнього 

процесу. 

4. Викладачам кафедр вести облік проведеної роботи з фіксуванням дат 

та часу щодо: 

- кількості здобувачів з якими встановлено зв'язок; 

- кількості наданих завдань; 

- кількості наданих консультацій; 

- кількості виконаних та одержаних робіт від здобувачів; 

- тривалості відеочатів зі здобувачами. 

5. Викладачам кафедр активізувати роботу з розроблення дистанційних 

курсів з навчальних дисциплін на дистанційній платформі 

університету. 

6. Директору центру дистанційного навчання Глазовій В.В. 

забезпечити консультації викладачів з питань організації навчання на 

дистанційній платформі університету. 



7. Керівнику навчально-методичного відділу Чередник О.В. 

здійснювати контроль щодо організації навчання освітнього процесу 

у дистанційному режимі. 

8. Директору центру дистанційного навчання Глазовій В.В. щотижня 

надавати інформацію першому проректору з науково-педагогічної 

роботи Набоці О.Г. щодо активності використання дистанційної 

платформи університету здобувачами та викладачами. 

9. Диспетчерам факультетів перенести заняття 29 тижня на наступні. 

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о. ректора        О.Г. Набока 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект вносить: 

Чередник О.В. 
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