
□ 

Мiнiстсрство осоiт11 i 11аую1 У 1cpai"1111 
Донб:1сью1 державна маш1111обудin11а аrсадсмiя

НАКАЗ 

«_JL» листопада 2022 р. м. Краматорськ № 121 

Про проведения ЗИМОВОI

залiково-екзаменацiйноi" ceci"i 
2022/2023 навчального року 

З метою органiзованого проведения зимовоi· залiково-екзаменацiйноi" 
cecii" 2022/2023 навчального року та вiдповiдно до Указу Президента 
Украi'ни вiд 7 листопада 2022 року № 757 /2022 · № 573/2022 «Про 
продовження строку дii военного стану в Украi'нi», затвердженого Законом 
Украi'ни вiд 16 листопада 2022 року № 2738-IX, з метою забезпечення 
безпеки працiвникiв i здобувачiв вищоi" освiти Донбаськоi" державноi" 
машинобудiвноi" академii' 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести зимову залiково-екзаменацiйну сесно 2022/2023
навчалъного року для здобувачiв денноi" та заочноi" форм навчання· в 
дистанцiйному режимi iз застосуванням ZOOM, MOODLE та iнших 
технологiй дистанцiйного навчання за затвердженим розкладом. 

2. Деканам факулътетiв, директору ЦЦЗО, завiдуючим кафедрами:
2.1 Забезпечити проведения зимовоi залiково-екзаменацiйно'i ceciI для

здобувачiв денноi· форми навчання в дистанцiйному режимi в такi термiни: 
- для молодших бакалаврiв, бакалаврiв ycix курсiв звичайноi" та

прискореноi" форм навчання за всiма спецiальностями - з 26.12.2022 р. по 
07.01.2023 р.; 

- для магiстрiв 1 курсу за всiма спецiальностями - з 09.01.2023 р. по
28.01.2023 р.; 

- для магiстрiв 2 курсу (ОШI) за всiма спецiальностями, крiм КН
(Ofill) - з 09.01.2023 р. по 21.01.2023 р.; 

- для магiстрiв 2 курсу спецiальностi КН (ОI-Ш) - з 26.12.2022 р. по
07.01.2023 р. 

2.2 Забезпечити проведення зимово'i залiково-екзаменацiйно'i i
настан�вно'i �ecii �ля здобувачiв заочно'i форми навчання в дистанцiйному
режим� в таю термши: 

. - для_ бакалаврiв ycix курсiв звичайпоi· та прискорено'i форм навчання завс1ма спещальностями -з 12.12.2022 р. по 24.12.2022 р.; 

21.01.;О��-;
магiстрiв 1 курсу за всiма спецiальностями - з 09.01.2023 р. по



2.3 Для здобувачiв вищо'i освiти за трстiм осniт111:)о-11ау1сов11м рiвнем 
очноi' форми навча11ня за всiма спсцiалыюстями l курсу провести зимову 
залiково-екзаменацii1ну сесiю та звiтування з 16.0 l .2023 по 28.01.2023 р.; 

2.4 Для здобувачiв вищоi' освiти за третiм освiтньо-науковим рiвнем 
OLJнoi' формн навчання за всiма спецiалыюстями 2 курсу провести зимову 
залiково-екзаменацiйну сесiю та звiтування з 19.12.2022по 31.12.2022 р.; 

2.5 Для здобувачiв вищоi' освiти за третiм освiтньо-науковим рiвнем 
очноi' та заочно'i форм навчання за всiма спецiальностями 3 та 4 курсiв 
провести звiтування з 26.12.2022 по 31.12.2022 р. 

2.6 Забезпечити проведения залiково-екзаменацiйно1 сесн iз 
застосуванням ZOOM, MOODLE та iнших технологiй дистанцiйного 
навчання вiдповiдно до затвердженого розкладу. 

3. Начальнику навчального вiддiлу забезпечити складання,
затвердження i оприлюднення шляхом розмiщення на офiцiйному веб-сайтi 
академii' та шляхом розсилки по електроннiй поштi на факультети i кафедри 
розклад залiково-екзаменацiйноi' cecii'. 

4. Директору ЦЗДО, завiдувачам кафедрами, вiдповiдальним за
навчальнi дисциплiни, забезпечити iнформування викладачами здобувачiв 
про строк проведения дистанцiйноi' екзаменацiйноi' cecii", а також про 
необхiднiсть складання екзаменiв i залiкiв в системi Moodle та органiзувати 
online консультацii' перед контрольними заходами з кожноi' навчальн·о1 
ДИСЦИПЛJНИ. 

5. Науково-педагогiчним працiвникам, вiдповiдальним за навчальнi
дисциплiни, пiд час проведення залiково-екзаменацiйноУ сесн в 
дистанцiйному режимi взяти пiд персональний контроль iдентифiкацiю 
здобувачiв та самостiйнiсть виконання здобувачами контрольних заходiв. 

6. Директору ЦЗДО, начальнику навчального вiддiлу, завiдувачам
кафедрами забезпечити дiевий контроль за ходом залiково-екзаменацiйноi' 
ceciY та своечасним заповненням електронних вiдомостей з результатами ceciY 
з кожноi' навчальноi' дисциплiни i надання Ух до вiдповiдних деканатiв. 

7. Начальнику вiддiлу ТЗН М.В. Срибнiку забезпечити безперебiйне
функцiонування iнтернет-комунiкацiй та системи MOODLE DDМA, в тому 
числi резервне копiювання бази навчально-методичних матерiалiв. 

8. Зав. бiблiотекою Л.О. Коваленке органiзувати надання послуг в
дистанцiйному режимi i забезпечити безперебiйний доступ до електронних 
iнформацiйних ресурсiв. 

9. Головному редактору медiа-групи «Академiя» забезпечити
оприлюднення цього наказу шляхом розмiщення на офiцiйному веб-сайтi 
академii'. 

1 О. Контроль з_ вик�нанням наказу покласти на перш ого проректора, 
.,,-:. . '1 ' ' ' проректора з наrк_ово-:тте�агогiчно'�' та навчально-методичноУ роботи 
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