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М ІН ІСТЕРСТВО  О СВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ  

ЦЕНТРАЖНОУКРАШСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Н А К А З

Про підготовку до переведення 
освітнього процесу в режим онлайн

м. Кропивницький № /& Ї-06

Відповідно до Указу Президента України від 12.08.2022 року № 573/2022 
"Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом 
України від 15.08.2022 року № 2500-ІХ, листа МОН України від 26.07.2022 року 
№ 1/8462-22 "Про оптимізацію виконання заходів з підготовки закладів освіти до 
нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану", 
наказу ректора Університету від 02.08.2022 року № 100-05 "Про організацію 
освітнього процесу в осінньому семестрі 2022/2023 н.р." та з метою забезпечення 
безпечних умов освітнього процесу для всіх учасників академічної спільноти:

НАКАЗУЮ :
1. З 07.11.2022 року (у разі несприятливих температурних умов) перевести 

освітній процес відповідно до розкладу занять в режим онлайн для здобувачів 
вищої освіти денної та заочної форми навчання всіх освітніх рівнів.

2. Деканам факультетів та завідувачам кафедр організувати з 24.10.2022 р. по 
04.11.2022 р. проведення поточного контролю рівня знань здобувачів вищої 
освіти освітнього рівня "бакалавр" та 2 курсу освітнього рівня "магістр". 
Результати поточного контролю рівня знань здобувачів вищої освіти фіксувати 
в журналі обліку роботи викладача (журнал лабораторних робіт) та довести до 
відома кураторів академічних груп.

3. Завідувачам кафедр:
3.1. Розробити та затвердити графіки консультацій науково-педагогічних 
працівників в режимі онлайн використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій дистанційного навчання та забезпечити розміщення графіків 
разом з посиланням (ZOOM, Google Meet тощо) на веб-сторінках кафедр та в 
системі дистанційної освіти Moodle. Надати затверджені графіки 
консультацій (разом з посиланнями) до навчального відділу.
Термін: до 28.10.2022 р.
3.2. Забезпечити наявність у кожному дистанційному курсі в системі 
MOODLE "віртуального робочого місця викладача", яке містить посилання 
на заняття в режимі онлайн (ZOOM або Google Meet) та контактну 
інформацію для індивідуальних консультацій (email, месенджери тощо). 
Термін: до 31.10.2022 р.



3.3. Подати керівнику навчального відділу Олені ГОЛИК перелік 
закріплених за кожним викладачем дисциплін з посиланнями на відповідні 
курси в системі МОООГЕ та онлайн заняття в синхронному режимі.
Термін: до 03.11.2022 р.
3.4. Забезпечити під час онлайн занять в синхронному режимі допуск 
викладачами співробітників навчального відділу, які здійснюють контроль за 
проведенням занять згідно розкладу.
Термін: протягом семестру

4. Керівнику навчального відділу Олені ГОЛИК здійснювати моніторинг 
наявності та стану наповнення дистанційних курсів викладачів у системі 
МООБЬЕ і забезпечити регулярний контроль за проведенням викладачами 
занять згідно розкладу.

Термін: протягом семестру
5. Зав.канцелярії Світлані РЕЗШЧЕНКО ознайомити осіб, на яких поширюється 

дія цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково- 

педагогічної роботи Андрія КИРИЧЕНКА.

Ректор

Проект наказу вносить:
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