
РІШЕННЯ 

Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького 

від 12.10.20 року, протокол № 4 

 

1. УХВАЛИЛИ: 

1. Директору інституту, доценту ФЕДОРОВІЙ О.В., деканам 

факультетів: доценту ХРОМИШЕВУ В.О., доценту ДОНЧЕНКО Л.М., 

доценту КОНОВАЛЕНКО Т.В., доценту ПЕТРЕНКУ В.А., завідувачу 

аспірантури та докторантури ДОЛИННІЙ О.М. забезпечити: 

1.1. Організацію та контроль освітнього процесу у формі змішаного 

навчання: 

- аудиторно – проведення лабораторних, практичних 

(семінарських), індивідуальних занять, поточного, періодичного та 

семестрового контролю у навчальних групах до 20 осіб відповідно до 

санітарно-епідеміологічних вимог; 

- дистанційно – проведення лекційних занять відповідно до 

санітарно-епідеміологічних вимог. 

1.2. Реєстрацію здобувачів вищої освіти на сайті Центру освітніх 

дистанційних технологій. 

2. Проректора із заочної форми навчання, доцента 

АРАБАДЖИ О.С. забезпечити проведення осінньої заліково-екзаменаційної 

сесії для здобувачів вищої освіти ІІ-IV курсів освітнього ступеня бакалавра з 

використанням освітніх дистанційних технологій навчання; для здобувачів 

вищої освіти І курсу освітнього ступеня бакалавра та освітнього ступеня 

магістра – у формі змішаного навчання: 

- аудиторно – проведення лабораторних, практичних 

(семінарських), індивідуальних занять, поточного, періодичного та 

семестрового контролю у навчальних групах до 20 осіб відповідно до 

санітарно-епідеміологічних вимог; 

- дистанційно – проведення лекційних занять відповідно до 

санітарно-епідеміологічних вимог. 

3. Директора центру ІТ та комп’ютерного дизайну, доцента 

ПАВЛЕНКА О.М. забезпечити функціонування та ефективне використання 

локальної та Wi-Fi мереж, ІТ-структури університету. 

4. Директора центру освітніх дистанційних технологій, старшого 

викладача НАУМУК І.М. спільно із проректором із заочної форми навчання, 

доцентом АРАБАДЖИ О.С., начальником навчального відділу, доцентом 

СОПІНОЮ Я.В., завідувачем відділом аспірантури та докторантури 

ДОЛИННОЮ О.М., директором інституту, доцентом ФЕДОРОВОЮ О.В., 

деканами факультетів: доцентом ХРОМИШЕВИМ В.О., доцентом 

ДОНЧЕНКО Л.М., доцентом КОНОВАЛЕНКО Т.В., доцентом 

ПЕТРЕНКОМ В.А.:  



4.1. Організувати та провести тренінги із науково-педагогічними 

працівниками та здобувачами вищої освіти по використанню ресурсів сайту 

Центру освітніх дистанційних технологій; 

4.2. Забезпечити наповнення і оновлення навчального контенту на І 

семестр навчального року на сайті Центру освітніх дистанційних технологій. 

4. Диспетчерському бюро (ЯКИМОВІЙ І.В.) відкорегувати розклад 

занять та зайнятість аудиторного фонду відповідно до санітарно-

епідеміологічних вимог. 
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