
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Д Е Р Ж А В Н И Й  У Н ІВ Е Р С И Т Е Т  Е К О Н О М ІК И  І Т Е Х Н О Л О Г ІЙ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
'/D-£P£D_______ м. Кривий Ріг № "-'Ь

Про зміни в порядку навчального процесу 
здобувачами вищої освіти

Зважаючи на Лист Міністерства освіти і науки України від 

12.10.2020 року № 1/9-576 «Щодо тимчасового переходу на дистанційне 

навчання», погіршення епідеміологічної ситуації в Україні, спричиненої 

поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Перевести здобувачів вищої освіти усіх форм навчання на 

дистанційне навчання з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року з 

використанням різних засобів інформаційно-комунікаційних технологій 

(Zoom business, Moodle, Skype, електронна пошта, телефон та інших онла£ін 

сервісів).

2. Центру студентських комунікацій забезпечити формування бази 

контактних даних старост академічних груп, телефонів «гарячої лінії» для 

якісної комунікації учасників освітнього процесу (додаток 1-5).

3. 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.

4. Інженера-програміста Центру менеджменту якості освіти 

(Леонченко Н.Г.) забезпечити наповнюваність сайту щодо актуальної



інформації відносно персональних даних науково-педагогічних працівників 

(https://kei.kneu.edu.ua/public/ua/area/contacts/dovidnik-e-rnail-adres).

5. Завідувачів кафедр здійснювати систематичний контроль за:

працівниками кафедри з використанням технологій дистанційного навчання;

- проведенням науково-педагогічними працівниками кафедри наукової 

та організаційно-методичної роботи;

- проведення консультацій науково-педагогічними працівниками 

кафедри для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання на період введення 

обмежувальних заходів.

6. Директорам інститутів, деканам факультетів та Центру студентських 

комунікацій забезпечити інформування науково-педагогічних працівників та 

здобувачів вищої освіти щодо змісту цього розпорядження

організацією навчального процесу науково-педагогічними

В.о. ректора
і

А.В. Шайкан

https://kei.kneu.edu.ua/public/ua/area/contacts/dovidnik-e-mail-adres


Додаток 5

Телефони «гарячої лінії»

Назва структурної о 
підрозділу ПЇБ Електронна адреса Телефон

Центр студентських 
комунікацій

- csk@duet.edu.ua 0677776270

Бухгалтер (ЦСК) Сосюк Юлія 
Олексіївна csk@duet.edu.ua 0982468934

Помічник ректора з 
безпеки

Тузов
Станіслав

Миколайович
tuzov_sm@kneu.dp.ua 0675391055

Студентський 
гуртожиток №2 (вулиця 
Петра Калнишевського, 
будинок 18)

Кучеренко
Ніна

Володимирівна
-

.

0968305561

Студентський 
гуртожиток №3 
(провулок Пулківський, 
будинок 2)

Гончаренко 
Ангел інз 

Григорівна
- 0963397589

Бібліотека (Економічний 
навчально-науковий 
інститут, юридичний 
факультет, факультет 
інформаційних 
технологій)

Замараєва 
Тетяна Олексіївна Iib2@kneu.dp.ua 0965137607

Бібліотека 
Т ехнологічного 
навчально-наукового 
інституту

Караман Тетяна 
Іванівна kmf.lib@gmail.com

г

0666665470

Технік Інституту 
інноваційної освіти та
розвитку

Ткачов
Василь

Олександрович
ікасЬо v@kneu.dp.ua 0971025909
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