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MIHICTEPCTBO ОСВ1ТИ I НАУКИ УКРА1НИ 

НАЦЮНАЛЬНА МЕТАЛУРГ1ЙНА АКАДЕМШ УКРА1НИ

НАКАЗ

22 вересня 2021 р. м. Дншро №

Про перехщ на дистанцшне навчання 
з 23.09.2021 р. по 29.01.2022 р.

Державна ком1спя з питань техногенно-еколоично!' безпеки та 
надзвичайних ситуацш виршила, зокрема, встановити з 00 год 00 хв 23 вересня 
2021 року "жовтий" р1вень ешдем1чно1 небезпеки поширення COVID-19 на 
територп Bcix perioHie Укра'ши. У зв'язку з цим у закладах осв1ти 
запроваджуються карантинш обмеження, яю визначеш постановою Уряду 
№1236 в'щ 9 грудня 2020 року (з1 змшами). При "жовтому" piBHi ещцем1чно'1 
небезпеки вщвщування заклад1в осв1ти здобувачами осв1ти дозволено за умови 
наявност1 не менш шж у 80% пращвниюв закладу осв!ти документ!в про 
вакщнац1ю або про одуження особи вщ COVID-19. Станом на 22.09.2021 в 
академп вакцинован1 або перехворши близько 55% сшвроб1тниюв.

У зв’язку з цим

наказу ю:

1.Тимчасово з 23.09.2021 по 29.01.2022 перейти на дистанцшне навчання 
студенпв академп (до початку 2 семестру 2021-2022 н.р.). Дистанц1йне 
навчання може достроково замшитися очним навчанням в раз1 повернення 
Укра'ши (або ДншропетровськоТ област1) в "зелений" р1вень епщем1чно1 
небезпеки.

2. Провести зимову сесйо 2021-2022 н.р. в дистанщйному режим1.
3. Кер1внику в1дд1лу забезпечення якосп ocBira Олександру ЯСЕВУ до 

23.10.2021 р. шдготувати проект наказу про "Порядок шдготовки та 
проведения контрольних заход1в з використанням технологш дистанщйного 
навчання".

4. Проректору з економши та господарсько'1 д1яльност! Анатолпо ВУЛИХУ:
4.1. Заборонити доступ студенпв у прим1щення академ1'1.
4.2. Оргашзувати та забезпечити тимчасовий виУзд здобувач1в осв1ти з 

гуртожитюв академИ на перюд з 23.09.2021 по 29.01.2022.
4.3. Забезпечити можливють проживания в гуртожитках у вищевказаний 

пер1од, вщповщно до подано!’ заяви, з максимально можливим 
дотриманням карантинних обмежень та заход1в безпеки, -  здобувачам 
осв1ти, яю виявили бажання залишитись в гуртожитках, особливо сир1т,



oci6 позбавлених батьювського шклуваиня, здобувач1в освпи з тимчасово 
окупованих територш, "червоних" карантинних зон, здобувач1в освпи -  
шоземних громадян, а також здобувач1в освпи, яю поеднують навчання з 
роботою тощо..

5. Деканам факультетов:
5.1. Прошформувати студенев про термши i порядок проведения 

дистанцшного навчання в академп.
5.2. Контролювати хщ та стан дистанцшного навчання студенпв на 

шдпорядкованих кафедрах.
6. Завщувачам кафедр впродовж дистанцшного навчання:

6.1. Оргашзувати проведения занять 3i студентами денних факультет1в з 
використанням платформ дистанцшного навчання (Moodle, Google 
Classroom) i засоб1в дистанцшно1 комушкацп;

6.2. Поновити до 30.09.2021 р. на кафедральнш сторшщ сайту академп 
адреси електронно'1 иошти та графжи проведения консультацш 
викладач1в.

6.3. Оргашзувати проведения захисту вииускних квагйфшацшиих робп 
мапстрантами 2 курсу в дистанцшному режиму

6.4. Довести зм1ст цього наказу до вщома Bcix науково-педагопчних 
иращвниюв кафедр.

7. Науково-педагопчним пращвиикам академп впродовж дистанцшного
навчання:
7.1. Переглянути c b o i "1ндивщуальн1 плаии" з ycix видов д1яльносп, внести до 

плашв вщповщш змши та узгодити i'x з завщувачами кафедр;
7.2. Забезпечити видачу студентам навчально-методичних матер1ал1в 

дисциплш 1 семестру 2021-2022 н.р. (конспекта лекцш, методичш 
вкапвки та mini матер!али) в електронному випнцц для самостшного 
опрацювання цих M aT epianiB .

8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора академ1'1
Валер1я ЮАЩЕНКО.

В.о. ректора Анатолш ВУЛИХ


