
 
Міністерство освіти і науки України 

Донбаська державна машинобудівна академія 

НАКАЗ 
 

«23»      квітня          2020 р.                м. Краматорськ                    № 33 

 
 

Щодо організації освітнього 

процесу в ДДМА на період 

продовження карантину 

 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 

2020 року № 291 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів 

України», 

НАКАЗУЮ: 

1. Карантин в ДДМА, який було запроваджено на виконання Постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID-19», наказу 

Міністерства освіти і науки України № 406 від 16.03.2020 р., наказів ректора 

ДДМА №25 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню 

коронавірусу COVID-19» від 17.03.2020 р. та № 26 «Щодо організації 

освітнього процесу в ДДМА на період карантину» від 27.03.2020 р., 

враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки України № 1/9-161 від 

13.03.2020 р. та постанови Кабінету міністрів України від 22 квітня 2020 року 

№ 291, продовжити до 11 травня 2020 року. 

2. Продовжити дію наказу № 27 від 31.03.2020 р. «Про внесення змін до 

табелю-календарю і графіку освітнього процесу на 2019-2020 навчальний рік і 

організацію заліково-екзаменаційної сесії, практики і дипломування в 

дистанційному режимі». 

3. Освітній процес з усіх форм навчання в академії здійснювати 

відповідно затвердженого графіку освітнього процесу з використанням 

технологій дистанційного навчання у відповідності до «Положення про 

дистанційне навчання», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 25.04.2013 № 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

30.04.2013 за № 703/23235 (зі змінами). 



4. З метою якісної організації освітнього процесу з використанням 

технологій дистанційного навчання для студентів як заочної, так і денної форм 

навчання, директору ЦДЗО доц. Федорову М.М. продовжити роботу з 

забезпечення безперебійного функціонування системи MOODLE  DDMA. 

5. Завідувачам кафедрами завершити наповнення бази MOODLE DDMA 

всіма навчально-методичними матеріалами, необхідними для організації 

якісного навчання і контроля знань студентів, в тому числі підсумкового 

контролю знань (заліки, екзамени), включаючи атестацію здобувачів. 

Строк –12.05.2020 р. 

7. Дію пунктів 10, 11, 12 наказу ректора ДДМА № 26 «Щодо організації 

освітнього процесу в ДДМА на період карантину» від 27.03.2020 р. 

подовжити до 11 травня 2020 року включно 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Ректор  В.Д.Ковальов 


