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Положення про організацію та проведення підсумкової атестації з 

використанням  технологій дистанційного навчання у Державному університеті 

телекомунікацій (далі – Положення) розроблено на виконання Наказу 

Міністерства освіти і науки України  від   16 березня 2020 року № 406 «Про 

організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», 

розпоряджень Міністерства освіти і науки України від 27 березня 2020 року 

№1/9-178 «Щодо завершення 2019/20 навчального року», від 27 квітня 2020 

року №1/9-224 «Щодо окремих питань діяльності закладів освіти під час 

карантину», від 14 травня 2020 року  № 1/9-249 « Щодо організації поточного, 

семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням 

дистанційних технологій» та регулює питання пов’язані з організацією та 

проведенням підсумкової атестації у Державному університеті телекомунікацій 

(далі – Університет) з використання технологій дистанційного навчання. 

Положення застосовується в умовах, коли можливості фізичного 

відвідування Університету здобувачами обмежені або відсутні, традиційні 

інструменти  підсумкової атестації здобувачів вищої освіти не можуть бути 

застосовані з причин непереборної сили (природні катаклізми, заходи 

карантинного порядку та інші форс-мажорні обставини). 

Положення є внутрішнім нормативним документом Університету та є 

обов’язковим  для виконання всіма учасниками освітнього процесу. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

1.1. Організація підсумкової атестації здобувачів вищої освіти з 

використанням технологій дистанційного навчання здійснюється у тому ж 

порядку, який визначений Положенням про організацію освітнього процесу у 

Державному університету телекомунікацій  та Положенням про порядок 

створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Державному 

університеті телекомунікацій з врахуванням форм проведення підсумкової 

атестації: 

атестаційний іспит; 

захист кваліфікаційної роботи. 

1.2. Технології дистанційного навчання під час проведення підсумкової 

атестації передбачають здійснення взаємодії між учасниками освітнього 

процесу як асинхронно, так і синхронно в часі.  

1.3. Дистанційна комунікація учасників освітнього процесу 

здійснюється через засоби комунікації, вбудовані до системи дистанційного 

навчання MOODLE, електронну пошту, месенджери (Viber, Telegram та ін.), 

відеоконференції (MS Teams, ZOOM, Google Meet, Skype та ін.), форуми, чати 

тощо. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОГО ІСПИТУ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

2.1. Організація підготовки до проведення атестаційного іспиту 

покладається на випускову кафедру. Під час підготовки до проведення 
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атестаційного іспиту з використанням технологій дистанційного навчання 

кафедрою визначається перелік питань для формування банку тестових завдань. 

Перелік питань, які виносяться на атестаційний іспит повинен 

відповідати програмним результатам навчання, визначених стандартом вищої 

освіти відповідної спеціальності підготовки здобувачів вищої освіти, 

затверджується відповідним рішенням кафедри. Критерії оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти визначаються відповідно до шкали оцінювання, 

затвердженої Положенням про організацію освітнього процесу у Державному 

університеті телекомунікацій.  

2.2. Не пізніше, як за два тижні до підсумкової атестації у формі 

атестаційного іспиту перелік питань вноситься до банку тестових завдань  та 

згенеровується. Після генерації тестових завдань проводиться їх апробація та за 

необхідності доопрацювання. 

2.3. Ідентифікація здобувачів вищої освіти під час проведення 

атестаційного іспиту здійснюється засобами системи дистанційного навчання 

MOODLE, шляхом введення особистого логіну та паролю. Максимальна 

тривалість складання атестаційного іспиту від моменту його початку 

здобувачем вищої освіти має бути однаковою для всіх студентів. 

2.4. Дата та час складання атестаційного іспиту, контактні телефони 

голови та секретаря екзаменаційної комісії розміщується на веб-сторінках 

навчально-наукового інституту та випускової кафедри, в обов’язковому 

порядку доводяться до здобувачів вищої освіти. Дата та час складання 

атестаційного іспиту погоджується з адміністратором системи дистанційного 

навчання MOODLE для відкриття доступу для проведення атестаційного 

іспиту. 

2.5. Екзаменаційна комісія отримує результати складання атестаційного 

іспиту з системи дистанційного навчання MOODLE та оформлює своє рішення 

протоколом, яке оприлюднюється на веб-сторінці навчально-наукового 

інституту. 

2.6. У разі виникнення під час складання атестаційного іспиту обставин 

непереборної сили здобувач вищої освіти повинен негайно повідомити голову 

екзаменаційної комісії або секретаря про ці обставини за допомогою 

визначеного каналу зв’язку (телефон, месенджер тощо) з обов’язковою фото- 

або відеофіксацією стану виконання завдань та об’єктивних факторів,  що 

перешкоджають його завершенню. За цих обставин можливість та час 

перескладання екзамену визначається головою екзаменаційної комісії в 

індивідуальному порядку.  

2.7. Здобувачі вищої освіти, які допущені до складання екзамену, але з 

об’єктивних причин не можуть взяти в ньому участь із використанням 

визначених технічних засобів, мають надати навчальній частині інституту та 

голові екзаменаційної комісії підтверджуючі матеріали до початку екзамену. У 

такому випадку екзаменаційною комісією має бути обраний альтернативний 

варіант складання екзамену, який би забезпечував ідентифікацію особи 

здобувача вищої освіти,  дотримання академічної доброчесності та можливість 

перевірки результатів навчання здобувача вищої освіти. Одним з таких 

варіантів може бути написання здобувачем вищої освіти екзаменаційного 
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завдання від руки, його фотографування (сканування) та надсилання 

екзаменаційній комісії засобами електронного зв’язку. 

2.8. За необхідності, до початку складання атестаційного іспиту 

засобами аудіо- або відеоконференцій за затвердженим кафедрою графіком, 

може проводитись передекзаменаційна консультація. У графіку в 

обов’язковому поряду вказується час  аудіо- або відеоконференції, пароль 

доступу на входження до неї. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ У ФОРМІ ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ  

 

3.1. Атестація осіб на першому (бакалаврському) та/або на другому 

(магістерському) рівнях вищої освіти у формі захисту кваліфікаційної роботи  з 

використанням технологій дистанційного навчання здійснюється в 

синхронному режимі (відеоконференція) на базі платформи ZOOM. 

Під час проведення атестації в обов’язковому порядку здійснюється її 

цифрова фіксація (відеозапис, аудіозапис, фотофіксацію тощо). 

3.2. Для проведення захистів кваліфікаційних робіт допускається, як 

альтернативу синхронному виступові, пропонувати здобувачам вищої освіти 

завчасно надсилати до екзаменаційної комісії відеозаписи їхніх виступів 

(презентацій) так, щоб на записі було видно самого здобувача вищої освіти, 

можна було однозначно ідентифікувати його особу та засвідчити факт його 

виступу. Запитання-відповіді до здобувача вищої освіти обов’язково 

проводяться у синхронному режимі. За умов послаблення карантинних заходів 

дозволяється захист кваліфікаційних робіт в присутності членів екзаменаційної 

комісії, у визначених приміщеннях Університету, з дотриманням встановлених 

санітарних вимог. 

3.3. Захист кваліфікаційних робіт проводиться згідно затвердженого 

розкладу. Не пізніше, як за тиждень до початку захисту кваліфікаційних робіт 

кафедрами складаються графіки їх захисту за кожною навчальною групою, які 

розміщують на веб-сторінках навчально-наукових інститутів, веб-сторінках 

кафедр. Графіки в обов’язковому порядку доводяться до здобувачів вищої 

освіти. До графіку в обов’язковому порядку включаються номер аудиторії в 

якій працює екзаменаційна комісія, час та дані для входу на відеоконференцію 

для здобувачів вищої освіти. 

3.4. Перевірка кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 

здійснюється відповідно до Інструкції, затвердженої наказом Державного 

університету телекомунікацій від 19 жовтня 2019 року, при цьому 

відповідальність за відповідність наданого на перевірку електронного 

примірника кваліфікаційної роботи її роздрукованому примірнику покладається 

на здобувача вищої освіти та наукового керівника. 

3.5. На момент захисту кваліфікаційної роботи її паперовий примірник з 

власноручним підписом здобувача вищої освіти має знаходитися в 

екзаменаційній комісії. Його надсилання може здійснюватися засобами 

поштового зв’язку.  




