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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

13.04.2020             №5 

 

Про організацію та здійснення  

освітнього процесу в умовах  

карантину 

 

У відповідності до Наказу МОН України від 16 березня 2020 року №406 

«Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу SARS-

COV2», Листа МОН України № 1/9 -178 від 27.03.2020 «Про завершення 

2019/2020 н.р.», де, зокрема,  передбачено здійснення освітнього процесу в ЗВО у 

режимі дистанційного навчання, Наказу НТУ №78 від 17.03.2020р. «Про 

запровадження дистанційної роботи», Наказу НТУ № 80 від 02.04.2020 та з метою 

підвищення якості організації і здійснення освітнього процесу в умовах 

карантину в дистанційному режимі з використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, 

НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам структурних підрозділів (деканам факультетів, 

директорам центрів, завідувачам кафедр) до 16.04.2020р. розробити та вжити 

заходи відповідно до Рекомендацій Науково-методичної ради НТУ з організації 

та здійснення освітнього процесу в умовах карантину (Додаток 1). 

2. Викладачам кафедр здійснювати освітній процес згідно з 

Рекомендаціями Науково-методичної ради НТУ (Додаток 1) та Розпорядженнями  

керівників структурних підрозділів щодо організації та проведення освітнього 

процесу в умовах карантину. 

3.  Начальнику інформаційного-обчислювального центру Захарову О.О.: 



3.1. Для забезпечення оптимальної організації та проведення 

заліково-екзаменаційної сесії в дистанційному режимі до 23.04.2020 

доопрацювати, здійснити тестування та впровадити в експлуатацію 

відповідне програмне забезпечення систем «Деканат» та «Кафедра». 

3.2. Для здійснення організаційного забезпечення автентифікації 

перебігу освітнього процесу до 20.04.2020р. сформувати реєстр 

факультетських-кафедральних  та кафедральних Gmail скриньок   

3.3. До 23.04.2020 розробити та розповсюдити серед учасників 

освітнього процесу ( співробітники деканату, завідувачі кафедр, 

викладачі) інструкції щодо організації та проведення заліково-

екзаменаційної сесії в умовах карантину в дистанційному режимі з 

використанням відповідних інформаційно-комунікаційних 

технологій.  

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Перший проректор                                                       М.О. Білякович 

 

 


