
 
Міністерство освіти і науки України 

Донбаська державна машинобудівна академія 

НАКАЗ  

«6» _05______ 2022 р.          м. Краматорськ            №  _22_ 

 

Про проведення літньої 

заліково-екзаменаційної сесії 

2021/2022 навчального року  

в дистанційному режимі 

 

 Відповідно до статей 8, 9 та 10 Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року  

№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, Указу Президента України від 

14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 березня 2022 року 

№ 2119-IX, Указу Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 

«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, враховуючи 

рекомендації Міністерства освіти і науки України (лист МОН України  

№ 1\3277-22 від 25.02.2022 «Про організацію освітнього процесу»), наказу 

від 28 березня 2022 року №17 «Про поновлення освітнього процесу ДДМА  

з 01.04.2022 року в дистанційному режимі» у зв'язку з триваючою 

широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України 

з метою забезпечення безпеки працівників і здобувачів вищої освіти 

Донбаської державної машинобудівної академії (далі академія) 

НАКАЗУЮ 

1. Провести літню заліково-екзаменаційну сесію для здобувачів 

академії за денною і заочною формами навчання з усіх спеціальностей  

в асинхронному онлайн-режимі з використанням платформ дистанційної 

освіти без прив'язки до розкладу з максимальним урахуванням результатів 

моніторингу індивідуальних потреб та можливостей здобувачів та науково-

педагогічних працівників із застосуванням системи дистанційного навчання 

MOODLE DDMA та інших електронних засобів комунікації: 

1.1 Для здобувачів денної форми навчання: 

1.1.1 Для молодших бакалаврів 1-го курсу за спеціальністю Мн; для 

бакалаврів повної і прискореної форм навчання за всіма спеціальностями  

1-го курсу; для бакалаврів повної форми навчання за всіма спеціальностями  



2 і 3-го курсів; для бакалаврів 2-го курсу прискореної форми навчання  

за спеціальністю ФКС з терміном підготовки три роки провести літню 

заліково-екзаменаційну сесію з 13.06 до 30.06.2022 року (включно);  

1.1.2 Для молодших бакалаврів 2-го курсу за спеціальністю Мн 

провести літню заліково-екзаменаційну сесію з 13.06 до 18.06.2022 року 

(включно); 

1.1.3 Для бакалаврів 2-го курсу прискореної форми навчання за всіма 

спеціальностями крім ЕП, ОО, Ф, Пт, Мн, АВП, КІ, КН, ФКС; для бакалаврів 

випускних 2 і 3-го курсів прискореної форми навчання за спеціальністю 

ФКС; для бакалаврів випускного 4-го курсу повної форми навчання  

за технічними спеціальностями і за спеціальностями ОО, Ф, Пт, Мн, ФКС 

провести літню заліково-екзаменаційну сесію з 06.06 до 11.06.2022 року 

(включно); 

1.1.4 Для бакалаврів 2-го курсу прискореної форми навчання за 

спеціальностями  ЕП, ОО, Ф, Пт, Мн, АВП, КІ, КН; для бакалаврів 4-го курсу 

повної форми навчання за спеціальностями ЕП, Пл провести літню заліково-

екзаменаційну сесію з 23.05 до 28.05.2022 року (включно); 

1.1.5 Для магістрів 1-го курсу денної форми навчання за всіма 

спеціальностями провести літню заліково-екзаменаційну сесію з 13.06  

до 30.06.2022 року (включно); 

1.2 Для здобувачів заочної форми навчання: 

1.2.1 Для молодших бакалаврів 2-го курсу за спеціальністю Мн;  

для бакалаврів 1, 2-го курсів заочної повної і прискореної форм навчання  

за всіма спеціальностями провести літню заліково-екзаменаційну сесію  

з 06.06 до 18.06.2022 року (включно); 

1.2.2 Для бакалаврів 3, 4-го курсів повної форми навчання за всіма 

спеціальностями провести літню заліково-екзаменаційну сесію з 06.06  

до 25.06.2022 року (включно); 

1.2.3 Для бакалаврів 3-го курсу прискореної форми навчання за всіма 

спеціальностями; для бакалаврів 5-го курсу повної форми навчання за всіма 

технічними спеціальностями; для магістрів 1-го курсу за всіма 

спеціальностями провести літню заліково-екзаменаційну сесію з 13.06  

до 25.06.2022 року (включно). 

2. Начальнику навчального відділу у строк до 20 травня 2022 року 

забезпечити складання, затвердження і оприлюднення шляхом розміщення  

на офіційному вебсайті академії та шляхом розсилки електронною поштою 



на факультети й кафедри перелік дисциплін літньої заліково-екзаменаційної 

сесії. 

3. Деканам факультетів, директору ЦЗДО, завідувачам кафедр та НПП, 

відповідальним за навчальні дисципліни, забезпечити інформування 

здобувачів про терміни проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії  

та організувати on-line консультації перед контрольними заходами з кожної 

навчальної дисципліни. 

4. НПП відповідальним за навчальні дисципліни під час проведення 

літньої заліково-екзаменаційної сесії в дистанційному режимі взяти  

під персональний контроль ідентифікацію здобувачів та самостійність 

виконання здобувачами контрольних заходів. 

 5. Деканам факультетів, директору ЦЗДО, завідувачам кафедр 

забезпечити дієвий контроль за ходом літньої заліково-екзаменаційної сесії 

та своєчасним заповненням електронних відомостей з результатами сесії  

з кожної навчальної дисципліни й надання їх до відповідних деканатів. 

 6. Начальнику відділу ТЗН М.В. Срибніку забезпечити безперебійне 

функціонування інтернет-комунікацій та системи MOODLE DDMA. 

  7. Головному редактору медіагрупи «Академія» забезпечити 

оприлюднення цього наказу шляхом розміщення на офіційному вебсайті 

академії.  

 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 

проректора Фесенка А.М. 

 

 

 

 

Ректор     Віктор  КОВАЛЬОВ 


