
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖ АВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
г£Г)_________  м. Кривий Ріг № { (

Про зміни в організації освітнього 
процесу

Зважаючи на Лист Міністерства освіти і науки України від 13.11.2020 

року № 1/9-626 «Щодо організації освітнього процесу», Постанову Кабінету 

Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), Лист Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації від 12.11.2020 року №6218/0/211-20 «Про 

організацію освітнього процесу», рішення ректорату Державного 

університету економіки і технологій від 13.11.2020 року № 5 та погіршення 

епідеміологічної ситуації в Дніпропетровській області, на якій установлено 

«помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Продовжити навчання здобувачів вищої освіти в дистанційній формі 

з 16 листопада по 31 грудня 2020 року з використанням засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій (Zoom Business, Moodle, 

електронна пошта, телефон та інших онлайн сервісів).

2. Директорів інститутів, деканів факультетів та завідувачів кафедр 

забезпечити інформування науково-педагогічними працівниками здобувачів 

вищої освіти про особливості організації вивчення навчальних дисциплін 

кафедри в дистанційному режимі.



3. Центр студентських комунікацій, директорів інститутів, деканів 

факультетів та завідувачів кафедр здійснювати систематичний контроль за:

організацією навчального процесу науково-педагогічними 

працівниками з використанням технологій дистанційного навчання;

- проведенням науково-педагогічними працівниками наукової та 

організаційно-методичної роботи;

- проведення консультацій науково-педагогічними працівниками для 

здобувачів вищої освіти усіх форм навчання на період введення 

обмежувальних заходів згідно графіку (додаток 1).

4. Директорів інститутів, деканів факультетів та Центр студентських 

комунікацій забезпечити інформування науково-педагогічних працівників та 

здобувачів вищої освіти щодо змісту цього розпорядження

В.о. ректора Андрій ШАЙКАН

Катерина Г олікова 
096 - 715 - 07-23



Додаток 1
Графік

проведення консультацій науково-педагогічними працівниками для 
__________  здобувачів вищої освіти усіх форм навчання____________

Дні
консультацій

Кількість 
представ
ників від 

однієї 
кафедри

Час
проведення Місце проведення

Економічний інститут
Вівторок 1 10:00-14:00 1) кафедра обліку і оподаткування (для ОіОп, 

ФБС);
2) кафедра економіки і підприємництва (для 
ЕП, МПА, МЕВ, МАР, ІДМ).

ауд. 236 

ауд. 315

Четверг 1 10:00-14:00 1) кафедра обліку і оподаткування (для ОіОп, 
ФБС);
2) кафедра економіки і підприємництва (для 
ЕП, МПА, МЕВ, МАР, ІДМ).

ауд. 236 

ауд .315

Технологічний інститут
Вівторок 1 10:00-14:00 1) кафедра інжинірингу з галузевого 

машинобудування
2) кафедра металургійних технологій
3) кафедра хімічних технологій та інженерії
4) кафедра електричної інженерії та 
автоматизації
5) кафедра загальних і соціально-економічних 
дисциплін

Четверг 1 10:00-14:00 1) кафедра інжинірингу з галузевого 
машинобудування
2) кафедра металургійних технологій
3) кафедра хімічних технологій та інженерії
4) кафедра електричної інженерії та 
автоматизації
5) кафедра загальних і соціально-економічних 
дисциплін

ю зидичний факультет
Вівторок 1 10:00-14:00 1) кафедра правового регулювання економіки

2) кафедра цивільного і трудового права
3) кафедра соціально-гуманітарних наук

ауд. 403 

ауд. 406
Четверг 1 10:00-14:00 1) кафедра правового регулювання економіки

2) кафедра цивільного і трудового права
3) кафедра соціально-гуманітарних наук

ауд. 403 

ауд. 406
Факультет інформаційних технологій

Вівторок 1 10:00-14:00 1) кафедра інформатики і прикладного 
програмного забезпечення;
2) кафедра інформаційних технологій і 
моделювання.

ауд. 203 

ауд. 208
Четверг 1 10:00-14:00 1) кафедра інформатики і прикладного 

програмного забезпечення;
2) кафедра інформаційних технологій і 
моделювання.

ауд. 203 

ауд. 208

Вівторок і 
четверг

10:00-14:00 Додаткові аудиторії для консультацій 201,201а, 
202, 206, 
212,217


