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ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК 

організації та проведення семестрового контролю і підсумкової 
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з використанням дистанційних технологій 

 

1. Загальні положення 

1.1. Тимчасовий порядок організації та проведення семестрового контролю і 

підсумкової атестації студентів (далі – Тимчасовий порядок) розроблений на 

виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 

«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), 

наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 р. № 406 «Про 

організаційні заходи для запобігання поширенню  коронавірусу COVID-19», 

наказів по університету щодо організації освітнього процесу, з урахуванням 

рекомендацій, викладених у листах Міністерства освіти і науки України від 

27.03.2020 р. № 1/9-178 «Щодо завершення 2019/20 навчального року», від 

14.05.2020 № 1/9-249 «Щодо організації поточного, семестрового контролю та 

атестації студентів із застосуванням дистанційних технологій» 

1.2. Основні Положення цього документу можуть бути використані у разі 

виникнення різних форс-мажорних ситуацій, в умовах, коли можливості 

фізичного відвідування університету здобувачами обмежені або відсутні, 

традиційні інструменти семестрового контролю та атестації студентів не можуть 

бути застосовані з причин непереборної сили (природні катаклізми, заходи 

карантинного порядку та інші форс-мажорні обставини). 

Після завершення 2019/2020 н.р. можливе внесення певних змін та умов до 

цього документу на підставі накопиченого досвіду. 

1.3. У цьому Тимчасовому порядку терміни вживаються в таких значеннях: 

- синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, 

під час якої всі учасники одночасно перебувають у вебсередовищі 

дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі 

тощо); 

- технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій, 



 

включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що 

надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання; 

- автентифікація – електронна процедура, яка дає змогу підтвердити 

електронну ідентифікацію фізичної особи. 

1.4. Усі види контрольних заходів в умовах карантину проводяться 

дистанційно в синхронному режимі (режимі онлайн) у форматі відеоконференцій 

з обов'язковою відеофіксацією (повним записом), автентифікацією студентів та 

жорстким дотриманням карантинних вимог усіма учасниками освітнього 

процесу. Для цього рекомендовано використовувати .платформи (програмне 

забезпечення) для проведення відеоконференцій (Zoom, Google Meet, Microsoft 

Teams та ін.). Студент самостійно забезпечує себе комп'ютером, планшетом або 

смартфоном із встановленим інтернет браузером та безперервним доступом до 

мережі інтернет. 

Відеокамера повинна бути встановлена таким чином, щоб охоплювати все 

приміщення, в якому знаходиться студент, включаючи самого студента, його 

робочий стіл. Студент повинен знаходитися обличчям  до відеокамери. У 

приміщенні не повинно бути сторонніх осіб, додаткових моніторів і інших 

комп'ютерів, а також інших засобів зв'язку. Робоча поверхня стола повинна бути 

вільна від сторонніх предметів (дозволяється мати чисті аркуші паперу і ручку). 

1.5. Усі контрольні заходи проводяться відповідно до затверджених термінів і 

розкладів. 

1.6. Не пізніше ніж за 2 дні до проведення контрольного заходу науково-

педагогічний працівник – екзаменатор або випускова кафедра (у разі атестації 

випускників) проводить консультацію, ознайомлює з програмою контрольного 

заходу, порядком його проведення.  

1.7. Для вирішення питань, що виникають у студентів щодо проведення 

контрольного заходу, оприлюднити номер телефона відповідальної особи від 

кафедри 

1.8. Результати контролю не пізніше наступного дня його проведення НПП 

вносить в відомість обліку успішності, яку відповідальний від кафедри через 

систему «Курсор» роздруковує та подає НПП для заповнення, за можливістю, в 

очному режимі. В іншій ситуації НПП передає інформацію про результати 

контролю будь-яким способом (телефон, СМС, Viber і т. ін.) відповідальному від 

кафедри, який заповнює відомість, підписує її та надає до ІОЦ.  

2. Поточний контроль 

2.1. Поточний контроль результатів навчання студентів за допомогою 

дистанційних технологій здійснюється під час проведення дистанційних занять, 

а також шляхом оцінювання індивідуальних і групових завдань, що виконують 

здобувачі освіти надсилають на кафедру в паперовій чи в електронній формі. 

2.2. Проведення поточного контролю з використанням дистанційних 

технологій може здійснюватись із використанням різних типів завдань, таких як: 

- автоматизовані тести для контролю та самоконтролю навчальних досягнень 

студентів в системі MOODLE; 



 

- різнорівневі індивідуальні та групові завдання з наданням зворотного 

зв'язку про результати перевірки навчальних досягнень за матеріалом, що 

вивчається; 

- оцінювання викладачем взаємодії та комунікації між здобувачами освіти в 

асинхронному та синхронному режимах за допомогою чату, форуму, 

опитування, анкетування тощо; 

- взаємне оцінювання виконання завдань, що здійснюється здобувачами 

освіти стосовно один одного; 

- оцінювання викладачем результатів виконання здобувачами освіти 

групових завдань;  

- інші інструменти. 

2.3. Після завершення навчальних занять (у тому числі проведених з 

використанням технологій дистанційного навчання) науково-педагогічні 

працівники, які проводили заняття та поточний контроль знань з дисципліни, 

інформують студентів про результати поточного контролю знань, заповнюють 

відомість обліку успішності. 

 

3. Захист курсових робіт 

3.1. Захист курсових робіт проводиться комісією у складі не менше 2-3 

НПП за затвердженим кафедрою розкладом, який оприлюднюється на 

офіційному сайті університету.  

3.2. Умовою права захисту курсової роботи є наявність її оригіналу на 

випусковій кафедрі не пізніше ніж за 5 робочих днів до захисту.  

 

4. Порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії 

4.1. Заліково-екзаменаційна сесія проводиться відповідно до 

затверджених наказом ректора розкладів, які оприлюднюються на офіційному 

вебсайті Університету та надсилаються здобувачам вищої освіти засобами 

електронного зв'язку. 

4.2. У разі, якщо заходи поточного контролю дозволяють однозначно 

визначити рівень набуття передбачених програмою навчальної дисципліни 

результатів навчання, допускається виставлення підсумкової оцінки за екзамен 

(залік) шляхом пропорційного перерахунку семестрових оцінок у підсумкову 

оцінку (згідно з Положенням про організацію освітнього процесу). 

4.3. У разі проведення семестрового контролю у формі заліку 

(диференційованого заліку) підсумкова оцінка формується за результатами 

поточного контролю знань з цієї дисципліни і вноситься в відомість обліку 

успішності. 

5. Атестація випускників у формі державного екзамену з використанням 

СДН МOODLE 

5.1. В умовах форс-мажору атестація випускників проводиться відповідно 

до затверджених розкладів роботи екзаменаційних комісій (ЕК), які 

оприлюднюються на офіційному сайті університету та надсилаються здобувачам 



 

вищої освіти засобами електронного зв'язку. 

5.2. Випускові кафедри за 1 місяц до атестації заповнюють СДН 

MOODLE програмами з атестації, методичним супроводом, зразками 

контрольних завдань і т. ін. та формують банк тестових завдань. 

5.3. Не пізніше ніж за 2 робочих дні до проведення атестації кафедра 

проводить консультацію і знайомить з процедурою проведення екзамену, а 

секретар екзаменаційної комісії повідомляє студентів про час проведення 

екзамену та про час оголошення його результатів. 

5.4. У передбачений розкладом час студент має увійти до СДН МOODLE 

під своїм обліковим записом та паролем, перейти до курсу «Державна 

атестація» і керуючись «Порядком проходження Державної атестації» (Додаток 

1) приєднатися до відеоконференції учасників Державної атестації та розпочати 

тестування. Під час тестування забороняється використання інших електронних 

пристроїв або засобів зв'язку, а також присутність у приміщенні сторонніх осіб. 

Тривалість екзамену контролюється системою і не може перевищувати 120 

хвилин. 

5.5. Відповідальний від кафедри за використання системи дистанційного 

навчання заздалегідь проводить налаштування тестів та підключення груп 

студентів до курсу «Державна атестація», обов’язково вказується початок 

екзамену відповідно до розкладу та його тривалість.  

5.6. Час проведення атестації автоматично контролюється в системі та 

вказується в протоколі засідання ЕК.  

5.7. На початку Державної атестації відповідальний від кафедри за 

використання системи дистанційного навчання розпочинає відеоконференцію 

учасників Державної атестації та виконує дії передбачені «Порядком  

проходження  Державної  атестації для відповідальних» (Додаток 2)  

5.8. Після закінчення тестування відповідальний від кафедри формує  

файли з результатами екзамену та передає його секретареві комісії для 

прийняття рішення комісією керуючись «Інструкцією по зберіганню результатів 

державної атестації» (Додаток 3). 

5.9 По закінченню тестування ЕК має право проводити з використанням 

платформ відеоконференцій співбесіду (експрес-контроль) з окремими 

студентами для уточнення деяких відповідей за (необхідністю). Секретар 

екзаменаційної комісії інформує студента засобами зв’язку про необхідність 

участі у відеоконференції у визначений час. 

 

6. Атестація випускників за ОПП «Германські мови та літератури» у формі 

державного екзамену з використанням платформи ZOOM 

6.1. Не пізніше ніж за 5 робочих днів до контрольного заходу співробітник 

кафедри (НПП, секретар екзаменаційної комісії т. ін.) зобов’язаний повідомити 

студентів (членів комісії) про час проведення заходу у режимі відеоконференції 

та надіслати їм логін (ідентифікатор) і пароль відеоконференції. 

Запрошення студентів на відеоконференцію здійснюється засобами 



 

електронного зв'язку. 

6.2. Контрольний захід розпочинається із підключення студентів та науково-

педагогічного працівника (членів екзаменаційної комісії) до відеоконференції та 

увімкнення її відеофіксації (запису). 

6.3. Контрольний захід передбачає обов’язкову автентифікацію студентів, а 

саме: 

- встановлення аудіо та візуального контакту зі здобувачами вищої освіти на 

вибраній платформі відеоконференцій за допомогою логіна (ідентифікатора) і 

пароля; 

- демонстрацію студентського квитка або індивідуального навчального плану 

студента (залікової книжки), або іншого документа, що посвідчує особу; 

- науково-педагогічний працівник (далі НПП) або секретар ЕК фіксують факт 

присутності здобувача вищої освіти та відповідності наданого ним 

документа. 

6.4. За організацію контрольних заходів, забезпечення автентифікації 

студентів відповідають декани факультетів/навчально-наукових центрів (ННЦ), 

завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники та члени екзаменаційних 

комісій. 

6.5. Файли із записами відеоконференцій зберігаються на кафедрі впродовж 

року. За зберігання файлів із записами відеоконференцій відповідають завідувачі 

кафедр. 

     6.6. Відповідальний від кафедри за використання системи дистанційного 

навчання, організацію та супровід відеоконференції за 10 днів до проведення 

державного екзамену зв'язується з кожним студентом і тестує його обладнання. 

Для тестування обладнання і зв'язку  з кожним студентом створюється 

індивідуальний обліковий запис для входу в систему Zoom. Для тестування 

студент повинен входити в систему з того приміщення і за допомогою того 

обладнання, що передбачається використовувати під час складання екзамену.   

      6.7. Про результати тестування відповідальний від кафедри за використання 

СДН доповідає завідувачу кафедри та декану факультету/ННЦ.  

      6.8. У разі неможливості встановлення зв'язку або технічних проблем з 

обладнанням студенту призначається повторне тестування, що може бути 

проведене у межах трьох днів з моменту проведення першого тестування. 

       6.9. У разі неможливості усунення існуючих проблем зі встановленням 

зв’язку, для прийняття рішення відповідальний від кафедри доповідає 

завідувачу кафедри та декану про неможливість проведення  державного 

екзамену із застосуванням системи Zoom у зв'язку з технічними обмеженнями з 

боку студента.  

      Здобувач освіти повинен негайно повідомити ЕК або відповідальну особу 

про ці обставини за допомогою визначеного каналу звязку (телефон, месенджер 

тощо) з обовязковою фото- обо відеофіксацією стану виконання завдань та 

об’єктивних факторів, що перешкоджають його завершенню. За цих обставин 

можливість та час перескладання екзамену визначається ЕК та деканотом в 



 

індивіальному порядку.  

        6.10  У день проведення державного екзамену: 

- співробітник кафедри, що відповідає за супровід відеоконференції, за 

30 хвилин до його початку повторно тестує обладнання і зв'язок із студентами; 

- секретар ЕК здійснює автентифікацію особистості студента (див. 

п.6.3.); 

- голова ЕК представляє студентам членів ЕК, роз'яснює особливості 

проведення ДЕ з застосуванням дистанційних технологій та порядок 

оголошення результатів складання ДЕ.  

6.11. Використовуючи генератор випадкових чисел, секретар ЕК 

проводить розподіл екзаменаційних завдань та відсилає їх на електронну пошту 

кожного студента. 

6.12. Студенти виконують завдання і після завершення відведеного часу 

надсилають файл з відповідями на зворотну електронну пошту кафедри. 

Секретар ЕК в протоколі фіксує час отримання файлу від кожного студента. 

6.13. Члени екзаменаційної комісії перевіряють та оцінюють 

екзаменаційні завдання студентів. 

6.14. По закінченню перевірки екзаменаційних завдань ЕК має право 

проводити з використанням платформ відеоконференцій співбесіду (експрес-

контроль) з окремими студентами для уточнення деяких відповідей (за 

необхідністю). Секретар ЕК інформує студента засобами зв’язку про 

необхідність участі у відеоконференції у визначений час. 

6.15. Для обговорення результатів екзамену проводиться 

відеоконференція між членами ЕК (за умови неможливості зібрати членів ЕК в 

університеті).  

6.16. Не пізніше наступного робочого дня секретар екзаменаційної комісії 

в режимі відеоконференції оголошує результати екзамену та вносить їх у 

протокол засідання екзаменаційної комісії. 

6.17. Екзаменаційні роботи здобувачів зберігаються на кафедрі протягом 

року. 
 

7 Атестація випускників у формі захисту кваліфікаційних робіт 

(дипломних проектів/робіт) 

7.1. До атестації допускаються студенти, які виконали освітню програму в 

повному обсязі та надали оригінали кваліфікаційних робіт на випускову кафедру 

не пізніше ніж за 2 тижні до атестації. Оригінал роботи може бути надісланий на 

адресу університету поштою, кур’єром або особисто. 

7.2. Не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку роботи ЕК секретар 

комісії повідомляє студентів про час проведення захисту кваліфікаційних робіт і 

надіслає їм логін (ідентифікатор) і пароль відеоконференції. 
7.3. Перевірка кваліфікаційних робіт на академічний плагіат здійснюють 

науково-педагогічні та наукові працівники університету. 

7.4. Рецензенти надсилають на випускові кафедри засобами електронного 

зв’язку підписані рецензії в оцифрованому вигляді (скан-копії). 



 

7.5. Завідувач кафедри в день атестації передає секретареві екзаменаційної 

комісії: 

- кваліфікаційну роботу, підписану здобувачем вищої освіти, науковим 

керівником і завідувачем кафедри; 

- письмовий відгук наукового керівника; 

- письмову рецензію на кваліфікаційну роботу (допускається скан-копія); 

Інші матеріали (друковані статті за темою роботи, документи, що 

вказують на практичне застосування роботи, макеті, зразки матеріалів, вироби 

тощо).  

7.6. У встановлений розкладом час початку захисту кваліфікаційних робіт 

секретар екзаменаційної комісії організовує та розпочинає відеоконференцію, 

долучає до неї членів ЕК та здобувачів, допущенних до захисту кваліфікаційних 

робіт, здійснює автентифікацію, інформує про правила проведення захисту 

кваліфікаційних робіт і часові обмеження та веде протокол засідання ЕК. В 

період захисту кваліфікаційної роботи повинно бути присутні не менш як 3 

студента. 

7.7. Підсумкову оцінку, сформовану секретарем комісії на основі 

індивідуальних оцінок усіх членів екзаменаційної комісії, затверджує шляхом 

відкритого голосування ЕК та заносить до протоколу. Під час обговорення 

екзаменаційною комісією результатів екзамену відеоконференція не провадиться. 

7.8. Після завершення роботи голова екзаменаційної комісії оголошує 

результати захисту кваліфікаційних робіт в режимі відеоконференції та вносить 

їх у протокол засідання екзаменаційної комісії. 

7.9. Усі інші процедури дії ЕК детальніше викладені в Положенні про 

порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій з атестації 

здобувачів вищої освіти (зі змінами). 

 

 

 

Післямова 

 

По закінченню проведення певного заходу з оцінювання рівня знань 

студентів НПП подають свої висновки, пропозиції декану факультету/ННЦ щодо 

порядку проведення контрольних заходів, пропозиції про удосконалення його 

організації в системі дистанційного зв’язку. 

 

 

 

 

 

 

 

Перший проректор          Б.Є. Боднар 

 

  



 

Додаток 1 

ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ З 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
1. Серед доступних Вам курсів оберіть курс «Державна атестація…» 

 
2. В курсі Державної атестації оберіть «Відеоконференція учасників Державної атестації» 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

3. Натисніть «Приєднатися» 

 
4. У браузері відкриється вкладка «BigBlueButton», та у спливаючому вікні оберіть «Тільки 

слухати» 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

5. Натисніть «Увімкнути камеру» 

 
6. Дозвольте сторінці браузеру використовувати камеру, оберіть «Дозволити» 

 
 

 

 

 

 



 

7. Натисніть «Почати трансляцію» 

 
8. Переконайтесь, що відео транслюється та поверніться до попередньої вкладки браузеру 

 
 

 

 

 



 

9. Натисніть кнопку «ДО ЕКЗАМЕНУ» 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

Додаток 2 

 

ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ З 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

(ДЛЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ) 

 
10. Серед доступних Вам курсів оберіть курс «Державна атестація…» 

 
11. В курсі Державної атестації оберіть «Відеоконференція учасників Державної атестації» 

 
 

 

 



 

12. Натисніть «Приєднатися» 

 
13. У браузері відкриється вкладка «BigBlueButton», та у спливаючому вікні оберіть «Мікрофон» 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

14. Дозвольте сторінці браузеру використовувати мікрофон, оберіть «Дозволити» 

 
15. Перевірте роботу мікрофону  

 
 

 

 

 

 



 

16. Натисніть «Увімкнути камеру» 

 
17. Дозвольте сторінці браузеру використовувати камеру, оберіть «Дозволити» 

 
 

 

 

 

 



 

18. Натисніть «Почати трансляцію»  

 
19. Переконайтесь, що відео транслюється, згорніть вікно презентації та дочекайтесь підключення 

студентів

 

 



 

20. Після того як студенти підключяться до відеоконференції, за допомогою будь-якої програми для 

створення знімків екрану (наприклад «Ножиці», «FastStone Capture», «LightShot», тощо) 

збережіть декілька знімків вікна відеоконференції із зображеннями її учасників. 

 

 
21. Збереженні знімки екрану додаються до матеріалів засідання екзаменаційної комісії. 

 

 

 

  



 

Додаток 3 

 

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБЕРІГАННЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДЕРЖАВНОЇ 

АТЕСТАЦІЇ 

 
1. В курсі з державної атестації зайдіть в тест. 

 

2. Натисніть на спроби 

 
 



 

 

3. Оберіть групу студентів із списку доступних груп та натисніть «Показати 

звіт» 

 

 
 

 

4. Нижче у списку групи оберіть студента та натисніть на відповідне 

посилання «Перегляд спроби» 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

5. На екрані з’явиться розгорнутий звіт спроби тестування обраного студента 

 
 

6. Для зберігання даного звіту у файл PDF зробіть наступне (показано на 

прикладі  браузеру Google Chrome). Натисніть на клавіатурі сполучення 

клавіш «CTRL+P» і виконайте налаштування як вказано на малюнку та 

натисніть «Сохранить». 

 

 



 

 

7. При зберіганні бажано в якості імені файлу використовувати прізвище 

студента. 

 

 
 

8. Збережені файли надати на розгляд Державній атестаційній комісії. 

 

 

 
Файли зберігати 5 років від дати складання іспиту. 

 

 

 

 

 


