УКРАЇНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»
вул. Генерала Батюка, 20, м. Слов’янськ, 84121, е-mail mandonetsk@ukr.net
Код ЄДРПОУ 38844611.
від 14.09.2017 № 63
На№______________від_____________
Керівникам

методичних служб
департаменту, управлінь (відділів)
освіти міських рад
та райдержадміністрацій, об’єднаних
територіальних громад
Про реєстрацію на платформі
дистанційного навчання очно-заочної
школи «Юний дослідник»
Згідно з наказом департаменту освіти і науки Донецької
облдержадміністрації від 31.08.2017 р. № 365 «Про організацію роботи обласної
очно-заочної школи у 2017-2018 навчальному році» з 10 по 25 вересня 2017 р.
здійснюватиметься реєстрація учнів на платформі дистанційного навчання
очно-заочної школи «Юний дослідник».
Для участі у роботі секцій очно-заочної школи учням, які надали заяви до
вступу, необхідно самостійно зареєструватись на платформі за посиланням
http://man.dn.ua/moodle/ згідно з алгоритмом¸ що додається.
Додаток на 3 аркушах.

В.о. директора

Коваленко Тетяна Олександрівна (050)-598-53-59

О.В. Євдокімова

Додаток
до листа КПНЗ
«ДОМАНУМ»
14.03.2017 № 63
Шановні дослідники!
Для участі в очно-заочній школі «Юний дослідник» необхідно самостійно
зареєструватись на платформі дистанційного навчання за посиланням
http://man.dn.ua/moodle/
Самостійна реєстрація буде відкрита з 10 по 25 вересня 2017 р. в ході якої
необхідно виконати наступні дії:
1. Перейти за посиланням «Створити новий обліковий запис»

2. Заповнити поля форми реєстрації, вказуючи реальні імена та прізвища,
актуальну адресу електронної пошти, місто в якому Ви мешкаєте.

3. На Вашу електронну пошту буде відправлено лист, в якому міститься
посилання підтвердження Вашої реєстрації

4. Відкривши лист в Вашій системі роботи з електронною поштою,
необхідно переходом за посиланням підтвердити реєстрацію. В разі, коли листа
в поштовій системі ви не отримали, то обов’язково перегляньте розділ «Спам»,
«Небажана» тощо.

5. Після підтвердження реєстрації Ви будете повністю зареєстровані на
платформі дистанційного навчання.

6. Далі необхідно подати заявку на відповідний навчальний курс листом
до викладача. Для цього обриємо необхідний курс і посилання на викладача.

7. На панелі навігація обираємо пункт «Повідомлення»

8. Надсилаємо листа викладачу з проханням про зарахування. Чекаємо
відповіді.

