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від 11.03.2020 р., № 255 від 02.04.2020 р., № 291 від 22.04.2020 р. щодо 

запровадження та продовження карантину в закладах вищої освіти, наказу 

Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020р. №408 та листів 
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університеті імені Дмитра Моторного (далі Порядок) з дати видання наказу. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Тимчасовий порядок проведення екзаменаційної сесії в 

дистанційному режимі у Таврійському державному агротехнологічному 

університеті імені Дмитра Моторного (далі – Порядок) є тимчасовою 

складовою частиною положень «Про організацію освітнього процесу в 

ТДАТУ», «Положення про організацію освітнього процесу на заочній формі 

навчання в ТДАТУ», «Про дистанційне навчання в ТДАТУ», «Про кредитно-

модульну систему організації освітнього процесу в ТДАТУ» та «Про 

оцінювання знань студентів в ТДАТУ». 

1.2 Екзаменаційна сесія 2 семестру 2019-2020 навчального року для усіх 

здобувачів вищої освіти університету (далі – ЗВО), які навчаються за освітніми 

програмами бакалавра, магістра і доктора філософії, усіх курсів навчання та 

спеціальностей, проводиться згідно графіку освітнього процесу на денній і 

заочній формах навчання скорегованого і затвердженого наказом ректора 

університету №484 від 24.04.2020р. 

1.3 Для організації та проведення екзаменаційної сесії в дистанційному 

режимі розробляються і затверджуються розклади проведення усіх 

контрольних заходів 2 семестру 2019-2020р. (ПМК1, ПМК2, екзамени) для 

академічних груп з усіх форм навчання, освітніх програм і спеціальностей та 

оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку контрольних заходів на 

офіційному веб-сайті університету, а також сайтах факультетів, ННІЗУП, 

кафедр. 

1.4 Підсумкові модульні контролі (ПМК1, ПМК2) проводяться строго в 

день і час проведення аудиторних занять (як правило, лекційного заняття) 

відповідно до затвердженого на початку семестру розкладу занять для даної 

групи і спеціальності. 

1.5 В розкладі екзаменаційної сесії напередодні екзамену обов’язково 

передбачити проведення консультації в он-лайн режимі. 

Початок екзаменів - 9
00

 год (в окремих випадках екзамен проводиться 

у час попередньо погоджений з навчальним відділом); 
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Початок консультацій – 14
00 

год. 

1.6 Після проведення ПМК у письмовому форматі чи тестування на 

Навчально-інформаційному порталі (згідно з розкладу аудиторних занять) та 

після екзамену (в цей або на наступний день) передбачити час для оголошення 

в он-лайн режимі результатів оцінювання знань студентів з навчальної 

дисципліни та проведення (за потреби) додаткової співбесіди зі здобувачами 

для підвищення рейтингу. 

1.7 Відпрацювання і захист курсових робіт (проектів), а також деяких 

навчальних, технологічних і виробничих практик (визначених наказом ректора 

№484 від 23.04.2020р.) весняного семестру 2019-2020 навчального року (крім 

випускних курсів) переносяться на осінній семестр 2020-2021 навчального року 

без внесення змін до навчальних (робочих навчальних) планів. 

1.8 В індивідуальних планах роботи викладача на 2019-2020 навчальний 

рік в розділі з навчальної роботи з освітніх компонент, що переносяться на 

2020-2021 навчальний рік, вказується недовиконання відповідного навчального 

навантаження з компенсацією за рахунок перевиконання навантаження з 

методичної, наукової та організаційної робіт на відповідну кількість годин. 

1.9 Декани факультетів, керівник ННІЗУП, гаранти освітніх програм, 

ведучі викладачі дисциплін та куратори академічних груп доводять до ЗВО 

розклад і порядок організації проведення екзаменаційних сесій в 

дистанційному режимі. 

1.10 До початку проведення ПМК2 декани факультетів та керівник 

ННІЗУП здійснюють моніторинг щодо наявності у ЗВО доступу до мережі 

Інтернет та технічної можливості з візуалізації здобувача під час проведення 

контрольних заходів в он-лайн режимі. 

1.11 Візуалізація і автентифікація ЗВО під час проведення контрольних 

заходів відбувається в режимі відеоконференції із застосуванням платформи 

Zoom. 

1.12 Факт проведення контрольного заходу підтверджується за наявності 

у ведучого викладача електронних варіантів відповідей ЗВО та відеозапису (для 



5 

категорії осіб згідно п.1.15 – в паперовому форматі за наявності листа 

направлення з деканату). Відеозапис може здійснюватися не в повному обсязі, 

але обов’язково на початку контрольного заходу та при його завершенні. 

1.13 Оформлення журналів успішності ЗВО з навчальних дисциплін 

відбувається в системі «Освіта», з яких після завершення контрольного заходу 

автоматизовано генеруються відомості обліку успішності для кожної 

академічної групи. Оригінали відомостей будуть оформлені згідно з чинним 

положенням «Про електронний журнал успішності студентів з навчальної 

дисципліни в ТДАТУ» після завершення терміну карантину. 

1.14 Залік з дисципліни «Фізичне виховання» викладач оцінює як 

середньозважену оцінку успішності з урахуванням поточного оцінювання ЗВО 

до початку введення карантину. 

1.15 Здобувачі, які з поважних причин (хвороба, закордонна практика 

тощо) не з’явилися в он-лайн режимі на контрольному заході у встановлений 

розкладом час (підтверджено відповідною сканкопією документу на 

електронну адресу деканату), мають право на продовження сесії. 

1.16 Для здобувачів, які за результатами попередньо проведеного 

моніторингу не мають технічної можливості для складання в он-лайн режимі 

екзаменаційної сесії, термін екзаменаційної сесії подовжиться до 01.09.2020р., а 

контрольні заходи сесії будуть складатися ЗВО наприкінці серпня 2020 року. 

1.17 У випадку продовження карантину у закладах вищої освіти до 

01.09.2020р. та здобувачі випускних курсів, які за результатами попередньо 

проведеного моніторингу не мають технічної можливості для складання в он-

лайн режимі екзаменаційної сесії, контрольні заходи дозволяється проводити в 

письмовій формі з відправкою відповідей на питання на електронну пошту 

викладача з даної дисципліни і прикріплення фото- або сканкопії особистого 

документу ЗВО (студентський білет, залікова книжка або паспорт) та усною 

співбесідою в телефонному режимі з її аудиозаписом. 

1.18 Здобувачі, які без поважних причин не з’явилися в он-лайн режимі на 

контрольному заході у встановлений розкладом час, вважаються такими, що 
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мають академічну заборгованість, яка повинна бути ліквідована до початку 

нового навчального року відповідно до положення «Про порядок ліквідації 

академічних заборгованостей студентів ТДАТУ за кредитно-модульною 

системою організації освітнього процесу». 

1.19 Призначення стипендії ЗВО, які навчаються за кошти загального 

фонду державного бюджету, відбувається після завершення екзаменаційної 

сесії відповідно до чинного положення «Про стипендіальне забезпечення 

студентів ТДАТУ», крім здобувачів зазначених у пунктах 1.16 - 1.18. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНОГО ЗАХОДУ В 

ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ 

2.1 Не пізніше, ніж за три дні до початку контрольного заходу ведучий 

викладач отримує від  відповідного деканату в електронному виді інформацію 

про ЗВО даної академічної групи (адреса електронної пошти, телефон, 

інформація про наявність технічної можливості відеозв’язку тощо). 

2.2 Відповідно до розкладу екзаменаційної сесії ведучий викладач з 

навчальної дисципліни планує контрольний захід в режимі відеоконференції на 

платформі Zoom та розсилає з запрошення будь-яким зручним способом 

(електронна пошта, вайбер, тощо) усім ЗВО академічної групи викладачу, який 

проводив практичні, лабораторні або семінарські заняття з дисципліни та 

завідувачу відповідної кафедри або гаранту освітньої програми. 

2.3 Під час проведення консультації напередодні екзамену ведучий 

викладач (разом із викладачем, який проводив практичні, лабораторні або 

семінарські заняття) в режимі он-лайн налагоджує відеозв’язок із ЗВО, 

оголошує поточний рейтинг, пояснює порядок проведення контрольного заходу 

в дистанційному режимі та консультує здобувачів з контрольних питань 

навчальної дисципліни. 

2.4 В день і час проведення контрольного заходу ведучий викладач (разом 

із викладачем, який проводив практичні, лабораторні або семінарські заняття) 
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запускає режим відеоконференції, встановлює відеозв’язок із ЗВО групи, 

включає відеозапис та візуально ідентифікує кожного студента. 

2.5 Ведучий викладач будь-яким зручним способом (електронна пошта, 

вайбер, навчально-інформаційний портал тощо) надсилає екзаменаційний білет 

кожному ЗВО, який допущений до складання екзамену. 

2.6 Здобувачі у режимі он-лайн готують відповіді на питання ПМК або 

екзамену в письмовому вигляді (електронному або паперовому форматі) 

протягом до двох академічних годин, тобто до 90 хвилин. 

2.7 Фотокопію або сканкопію своїх відповідей ЗВО надсилають ведучому 

викладачу будь-яким зручним способом (електронна пошта, вайбер, портал 

тощо) протягом 20 хвилин після завершення часу на підготовку. Відповіді, які 

будуть надіслані пізніше - не приймаються, а дана дисципліна вважається 

академічною заборгованістю. При наявності технічних проблем (відключення 

Інтернету, електроживлення комп’ютеру тощо) при складанні контрольного 

заходу або при відправці відповідей, ЗВО повинен терміново повідомити 

ведучого викладача, а той в свою чергу деканат, які приймають відповідне 

рішення. 

2.8 Ведучий викладач разом із викладачем, який проводив практичні, 

лабораторні або семінарські заняття перевіряють письмові відповіді ЗВО і не 

пізніше наступного дня після екзамену в он-лайн режимі доводять до студентів 

групи їх попередні результати оцінювання з даної дисципліни. ЗВО, які були 

допущені до екзамену і бажають підвищити свій рейтинг мають право на це 

протягом цієї відеосесії. Співбесіда проводиться в усній формі, з обов'язковою  

фіксацією відеозапису, у присутності ведучого викладача, викладача, який 

проводив практичні, лабораторні або семінарські заняття та, за бажанням, 

завідувача відповідної кафедри або гаранта освітньої програми. 

2.9 Підсумкові оцінки кожного ЗВО з даної дисципліни ведучий викладач 

вносить до електронного журналу, який автоматично генерує у відомість обліку 

успішності, яка доступна деканату в системі «Освіта». 


