
ПЕРЕДМОВА 

1 .  РОЗРОБЛЕНО  
робочою групою працівників коледжу 

 
ВНЕСЕНО  
Державним вищим навчальним закладом «Чернівецький 

індустріальний коледж» 

2.  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ  
Наказом директора Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький індустріальний коледж» від 22 травня 2020 р. № 42-аг 
Рішенням Методичної ради коледжу протокол від 20 травня 

2020р. № 5 
Рішенням Педагогічної ради коледжу протокол від 22 травня 

2020р. № 9 
 

3.  ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ  

 
4.  РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ  

ЧЕРНІВЧАН Василь Ярославович, викладач вищої категорії, 
викладач-методист, директор коледжу 

МЕДВЕДЄВА Олеся Вікторівна, викладач вищої категорії, 
завідувач навчально-методичного кабінету 

ВАСКАН Анастасія Василівна, викладач вищої категорії, 
заступник директора з навчальної роботи 

 

 

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, 
тиражований та розповсюджений без дозволу Державного вищого 

навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» 
 

 

 

 

 

 

 

  

Student-5
Штамп



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Тимчасове положення про організацію семестрового 

контролю та атестацію здобувачів фахової передвищої освіти із 
застосуванням дистанційних технологій навчання в ДВНЗ 
«Чернівецький індустріальний коледж» (далі – Тимчасове положення) 

розроблено у відповідності до Законів України «Про вищу освіту», «Про 
фахову передвищу освіту», існуючими нормативно-правовими 

документами у сфері вищої, фахової передвищої освіти України та з 
урахуванням «Положення про дистанційне навчання», затвердженого 

наказом № 466 Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013р., 
«Про затвердження змін до Положення про дистанційне навчання», 

затвердженого наказом № 761 Міністерства освіти і науки України від 
14.05.2015р., а також листа Міністерства освіти і науки України № 

1/9-249 від 14.05.2020р., «Положення про дистанційне навчання 
ДВНЗ ЧІК» введене в дію наказом по коледжу від 22.01.2020 р. за № 

4-аг. 
1.2. Тимчасове положення регулює порядок організації та 

проведення семестрового контролю та атестації здобувачів освіти в 
ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» (далі – Коледж) із 

застосуванням дистанційних технологій навчання в умовах, коли 
можливості фізичного відвідування закладу освіти здобувачами 

обмежені або відсутні, традиційні інструменти семестрового контролю 
та атестації здобувачів освіти не можуть бути застосовані з причин 
непереборної сили (природні катаклізми, заходи карантинного 

порядку та інші форс-мажорні обставини). 
1.3. Тимчасове положення доповнює чинні положення Коледжу, 

зокрема «Положення про екзаменаційну комісію» «Положення про 
організацію освітнього процесу», «Про проведення атестації студентів 

та семестрового контролю» лише в частині процедур проведення 
заходів семестрового контролю та атестації. 

1.4. Дистанційні технології навчання передбачають здійснення 
взаємодії між учасниками освітнього процесу як асинхронно, так і 

синхронно в часі. 
1.5. Організація дистанційного навчання, проведення заходів 

поточного і проміжного контролю та семестрових екзаменів у тестовій 
та у будь-якій іншій формі визначеній цикловою комісією для 

здобувачів освіти здійснюється в автоматизованих системах 
управління навчанням (Learning Management System) – платформах 

Moodle (https:/ dn.chic.cv.ua), Google Meet, Google Forms. Проведення 
семестрових екзаменів в усній формі, захисту курсових робіт 

(проєктів), захисту практики, атестаційних екзаменів та захисту 
кваліфікаційних робіт здійснюється через сервіс відеоконференцій 
Google Meet та в автоматизованих системах управління навчанням 

(Learning Management System) – платформах Moodle (https:/ 

dn.chic.cv.ua) (домен у Google Suite  for Education: idguonline.net). 

https://idgu.in.ua/
http://dn.chic.cv.ua/
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1.6. Дистанційна комунікація учасників освітнього процесу може 

здійснюватися також через електронну пошту, месенджери (Viber, 
Telegram та ін.), відеоконференції (ZOOM, Skype, Google Meet та ін.), 

форуми, чати тощо.  
1.7. Контрольні заходи освітнього процесу із застосуванням 

дистанційних технологій навчання повинні відповідати таким 

вимогам: 
– авторизований доступ до інформаційно-комунікаційних 

інструментів організації дистанційного навчання; 
– можливість визначення часу початку і завершення доступу, 

тривалості виконання завдань; 
– об’єктивність критеріїв перевірки результатів виконання з 

активним використанням автоматизованих засобів 
оцінювання знань; 

– варіативність формування завдань контрольних заходів із 
використанням алгоритмів випадкового вибору запитань. 

1.8. Організацію атестації здобувачів  освіти, проведення усних 
екзаменів та екзаменів в тестовій та будь-якій іншій формі з 

дисциплін, які не були забезпечені через системи LMS через об’єктивні 
причини, можна використовувати засоби мобільного зв’язку.  

 
2. ПОТОЧНИЙ ТА ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
 

2.1. Поточний контроль результатів навчання здобувачів освіти 

за допомогою дистанційних технологій здійснюється під час 
проведення дистанційних занять, а також шляхом оцінювання 

індивідуальних і групових завдань, що виконуються здобувачами 
освіти в електронній формі. Кількість завдань та результати навчання, 

які перевіряються індивідуальними і груповими завданнями, що 
виконуються здобувачами освіти в електронній формі, мають 

відображатися в силабусі навчальної дисципліни. 
2.2. Проведення поточного і проміжного контролю з 

використанням дистанційних технологій може здійснюватися із 
використанням різних типів завдань, таких як:  

– автоматизовані тести для контролю та самоконтролю 
навчальних досягнень здобувачів освіти; 

– різнорівневі індивідуальні та групові завдання (звіт, 
презентація, проєкт, відеозапис тощо) з наданням зворотного зв’язку 

про результати перевірки навчальних досягнень здобувачів освіти за 
матеріалом, що вивчається; 

– оцінювання викладачем взаємодії та комунікації між 
здобувачами освіти в асинхронному та синхронному режимах за 
допомоги чату, форуму, опитування, анкетування тощо; 

– взаємне оцінювання виконання завдань, що здійснюється 
здобувачами освіти стосовно одне одного; 



– оцінювання викладачем результатів виконання здобувачами 

освіти групових завдань з використанням глосаріїв, вікі, баз даних 
навчальних дисциплін; 

– завдання, що потребують розгорнутої, творчої відповіді 
(наприклад, кейси); – інші завдання, форма яких адаптована до 
виконання засобами LMS. 

2.3. Форма проведення проміжного контролю визначається 
робочою програмою навчальної дисципліни, а приклади завдань 

контрольної роботи та вимоги до її виконання відображаються в 
силабусі навчальної дисципліни. У разі неможливості виконання 

певних завдань в дистанційній формі, в робочу програму та силабус 
можуть бути внесені зміни, що затверджуються рішенням засідання 

предметної (циклової комісії). 
 

3. СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 
3.1. Під час проведення семестрового контролю у формі екзамену 

за затвердженим розкладом екзаменаційної сесії повинна бути 
забезпечена ідентифікація особи здобувачів освіти, зокрема через 

сервіси відео конференцій (Google Meet, ZOOM, Skype та ін.). 
Рішенням циклової комісії визначається форма екзамену 

(семестрового контролю) – усна, тестова, комбінована або будь-яка 
інша форма відповідно до специфіки дисципліни, але в будь-якому 
випадку здійснюється в автоматизованих системах управління 

навчанням (Learning Management System) – платформах Moodle 
(https:/ dn.chic.cv.ua), Google Meet, Google Forms тощо. 

Рішення про визначення форми проведення екзамену подається 
цикловою комісією до навчально-методичного кабінету (не пізніше як 

тиждень до проведення екзамену). 
3.2.Обсяг матеріалу дисципліни, що вивчається і виноситься на 

підсумковий контроль, може бути скорочено за рахунок менш 
важливих, на думку викладача, питань робочої програми навчальної 

дисципліни. 
3.3. Передекзаменаційна консультація має проводитися засобами 

аудіо-або відеоконференцій. Під час проведення передекзаменаційної 
консультації рекомендується здійснити попередню перевірку 

технічних параметрів налаштування зв’язку зі здобувачами освіти, 
усунути виявлені проблеми. 

3.4. Тестові завдання мають включати питання, що дозволяють 
перевірити передбачені робочою програмою результати навчання. 

3.5. Екзаменаційне завдання може складатись з: 
- випадковим чином згенерованого засобами LMS або іншого 

ресурсу набору практичних ситуацій (стереотипних, діагностичних та 

евристичних завдань), які передбачають вирішення типових 
професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють 

https://idgu.in.ua/
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діагностувати рівень теоретичної та практичної підготовки здобувача 

освіти і рівень його компетентності з навчальної дисципліни; 
- тестових запитань із активованою опцією автоматичного 

вибору випадкових тестових запитань з бази тестів для кожного 
здобувача освіти, а також перемішуванням запропонованих варіантів 
відповіді (такі опції наявні у платформі Moodle); 

- творчих завдань та експериментальних ситуацій, 
розв’язання яких потребує від здобувача освіти комплексних знань з 

дисципліни; 
- інших завдань, які можуть продемонструвати рівень 

отриманих результатів навчання, на перевірку яких спрямований 
екзамен. 

3.6. Під час проведення усного екзамену мають бути використані 
механізми, що забезпечать випадковий вибір екзаменаційних білетів 

(зокрема, за допомогою генератора випадкових чисел). Під час 
підготовки до відповіді та безпосередньо під час відповіді на 

екзаменаційні питання здобувачам освіти суворо забороняється 
вимикати відеокамери та відлучатись від об’єктиву відеокамери. За 

запитом екзаменатора здобувач освіти має надати докази щодо 
відсутності у нього сторонніх засобів допомоги під час підготовки до 

відповіді. У випадку підозри щодо не доброчесної поведінки здобувача 
освіти під час підготовки до відповіді екзаменатор може замінити 

екзаменаційний білет або задавати додаткові усні питання в межах 
питань, винесених на екзамен. При цьому реакція викладача на 
можливі випадки не доброчесної поведінки має бути зафіксована за 

допомогою відеозапису. 
3.7. Максимальна тривалість складання екзамену від моменту 

його початку здобувачем освіти має бути однаковою для всіх 
студентів. Початок екзамену регулюється розкладом екзаменів на 

сайті Коледжу. 
3.8. Конкретний спосіб та етапи проведення усного екзамену 

визначаються з урахуванням технічних і комунікативних 
можливостей учасників освітнього процесу. Здобувачі освіти повинні 

мати надійний інтернет-зв’язок, у випадку усних відповідей – телефон 
або комп’ютер з мікрофоном і відеокамерою, можливість встановити 

на комп’ютер необхідне програмне забезпечення, тощо. 
3.9. У разі виникнення під час складання екзамену обставин 

непереборної сили здобувач освіти повинен негайно повідомити 
екзаменатора або іншу відповідальну особу 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 повторного складання екзамену 
визначається екзаменатором та відділенням в індивідуальному 

порядку. 
3.10. Здобувачі освіти, які допущені до складання екзамену, але з 

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



визначених технічних засобів, мають надати на відділення та 

екзаменаторові підтверджуючі матеріали до початку екзамену. У 
такому випадку за розпорядженням  відповідного відділення має бути 

обраний альтернативний варіант складання екзамену, який би 
забезпечував ідентифікацію особи здобувача освіти, дотримання 
академічної доброчесності та можливість перевірки результатів 

навчання здобувача освіти.  
Одним з таких варіантів може бути написання здобувачем освіти 

екзаменаційного завдання від руки, його фотографування 
(сканування) та надсилання екзаменаторові (екзаменаційній комісії) 

засобами електронного зв’язку. 
3.11. Якщо опанування навчальної дисципліни (проходження 

практики) потребує обов’язкового виконання завдань, які неможливо 
виконати дистанційно, то відповідна дисципліна (практика) і 

підсумкове оцінювання з такої дисципліни (захист результатів 
проходження практики) можуть бути перенесені на наступний 

семестр шляхом внесення змін до навчального плану. В цьому випадку 
результати оцінювання здобувачів освіти з відповідної дисципліни не 

враховуватимуться при розрахунку рейтингового балу здобувачів 
освіти у поточному семестрі та будуть враховані при розрахунку 

рейтингового балу в наступному семестрі. 
 

4. АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
 
4.1. Уся підготовча робота до проведення комплексного екзамену 

та захисту кваліфікаційних робіт здійснюється відповідно до чинних 
нормативних документів і вчасно доводиться до здобувачів освіти 

засобами LMS або через розміщення інформації на сайті Коледжу (не 
пізніше, ніж за тиждень до початку атестації).  

4.2. Для забезпечення тестування на платформі дистанційного 
навчання всі студенти зобов’язані надати інформацію про 

розташування їх віддалених робочих місць та контактну інформацію 
для зв’язку з ними. Вказана інформація надається голові та членам 

комісії, секретарю комісії для використання у ході підготовки та 
проведення комплексного екзамену. 

У випадку виникнення у студента під час складання екзамену 
технічних проблем він повинен негайно повідомити голову комісії про 

ці обставини за допомогою визначеного каналу зв’язку 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.  
4.3. Передатестаційна консультація може проводитися 

аналогічно до передекзаменаційної консультації. 

4.4. Атестація осіб освіти з використанням дистанційних 
технологій навчання має здійснюватися в синхронному режимі 

(відеоконференція) через сервіс відеоконференцій Google Meet та 



платформи Moodle (https:/ dn.chic.cv.ua). Обов’язковою є цифрова 

фіксація (фото- та відеозапис) процесу атестації. Цифровий запис 
процесу проведення комплексних екзаменів і захисту кваліфікаційних 

робіт зберігається в Коледжі на відділеннях не менше одного року. 
4.5. Процедура проведення атестаційних екзаменів та захисту 

кваліфікаційних робіт має бути дотримана відповідно до чинних 

положень. При підготовці здобувачів освіти до відповіді на 
екзаменаційне завдання можуть бути застосовані процедури, 

аналогічні до викладених у п. 3.6. цього Тимчасового положення.  
4.6. У випадку виникнення у здобувача освіти технічних 

перешкод можуть застосовуватися процедури, аналогічні до 
викладених у п. 3.8. і 3.9. цього Тимчасового положення. Повторне 

складання комплексного екзамену вразі виникнення, під час 
складання комплексного  екзамену,  обставин непереборної сили 

визначається наказом по Коледжу в терміни передбачені для роботи 
екзаменаційної комісії. 

4.7. Алгоритм проведення атестації здобувачів освіти: 

КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН 
ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ 

РОБІТ 

1. Вступне слово Голови екзаменаційної комісії (заступника голови ). 

2. Ознайомлення присутніх з наказом про склад комісії та про допуск 
до комплексного екзамену, захисту. 

3. Секретар екзаменаційної комісії 
у присутності комісії та здобувачів 

освіти доводить інформацію до 
голови комісії (заступника голови) 

та членів комісії  про присутність 
студентів у мережі (чаті) на 

платформі дистанційного 
навчання. 

 

3. Секретар екзаменаційної комісії 
у присутності комісії та здобувача 

освіти має оголосити перед 
виступом здобувача освіти фразу: 

«Чи підтверджуєте Ви, (ПІБ 
здобувача освіти), надсилання 

(дата) кваліфікаційної роботи на 
тему “Тема кваліфікаційної 

роботи” загальним обсягом (повна 
кількість сторінок разом з 

додатками) сторінок на 
електронну пошту (назва закладу 

освіти)?”» - під час проведення 
захисту дипломних проєктів. 

4.  Голова комісії (заступник 

голови) доводить до відома 
студентів порядок проведення 
комплексного екзамену зі 

спеціальності, оцінювання та 
доведення результатів 

комплексного екзамену з 
використанням платформи 

дистанційного навчання, 
визначає канал зв’язку (телефон, 

месенджер тощо) для 

4. Голова називає прізвище 

здобувача освіти та запрошує його 
для доповіді. 

5. Секретар зачитує подання 
голові екзаменаційної комісії з 
оцінкою та відгуком керівника 

дипломного проєкту та рецензію 
на дипломний проєкт. 

6. Відповіді на зауваження 
рецензента. 

7. Відповіді на запитання членів 
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повідомлення при виникненні 

технічних перешкод.  
 У разі виникнення запитань 

студенти використовують чат, 
створений для проведення 

комплексного екзамену. 

комісії 

8. Захист завершено. 

4.8. Рішення екзаменаційної комісії про оцінювання результатів 

комплексних екзаменів або захисту робіт приймається на закритому 
засіданні комісії, але з обов’язковою відеофіксацією процесу 

обговорення результатів атестації. 
4.9. Секретарі екзаменаційних комісій надсилають протоколи 

засідань екзаменаційних комісій до відділень електронною поштою не 

пізніше на ступного робочого дня після проведення атестації. Як 
виняток для умов карантину, секретареві екзаменаційної комісії 

дозволяється зібрати підписи на паперових примірниках всіх 
документів (відгуках, рецензіях, протоколах тощо) після закінчення 

карантину та надати дооформлені документи щодо результатів 
атестації до архіву у встановленому порядку. 

4.10. Звіти голів екзаменаційних комісій подаються до відділень  
в паперовому підписаному варіанті (після завершення карантину) або 

в електронному варіанті, підписаному електронно-цифровим підписом 
(упродовж п’яти робочих днів після завершення роботи 

екзаменаційної комісії). 
 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЕКЗАМЕНІВ ЗІ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 
5.1. Атестація здобувачів освіти за ОПП  072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг» здійснюється в 
автоматизованій системі управління навчанням (Learning Management 
System) – платформа Moodle (https:/ dn.chic.cv.ua) та Google Meet. 

Комплексний екзамен зі спеціальності відбувається в 3 етапи: 
1. тестову перевірку знань - платформа Moodle (https:/ 

dn.chic.cv.ua); 
2. виконання практичних завдань - платформа Moodle (https:/ 

dn.chic.cv.ua) 
3. відповідь на теоретичне питання, використовуючи відео 

конференцію - Google Meet. 
5.1.1 Структура екзаменаційних білетів для здобувачів освіти за 

ОПП  072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 
«Маркетинг» передбачає: 

1. тестову перевірку знань, що формують уміння студентів 
орієнтуватися в основних питаннях майбутньої спеціальності - 

платформа Moodle (https:/ dn.chic.cv.ua).  Формування тестових 
запитань із активованою опцією автоматичного вибору випадкових 

тестових запитань з бази тестів для кожного здобувача освіти, а також 
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перемішуванням запропонованих варіантів відповіді (такі опції наявні 

у платформі Moodle); 
2. теоретичне питання,  для з’ясування рівня засвоєння 

теоретичних засад нормативних дисциплін циклу (усна компонента), 
що згенероване на  платформі Moodle (https:/ dn.chic.cv.ua); 

3. практичні завдання, що дозволяють перевірити сформованість 

відповідних умінь і навичок, що згенеровані на  платформі платформа 
Moodle (https:/ dn.chic.cv.ua). 

 Під час видачі екзаменаційних білетів використовуються 
механізми, що забезпечать випадковий вибір екзаменаційних білетів 

(зокрема, за допомогою генератора випадкових чисел).  
 Механізм виконання  екзаменаційного білету здобувачами освіти:  

1. тестова перевірка знань – 40 тестових питань (закритого типу – 3 
варіанти відповіді) , час виконання - 20 хвилин; 

2. екзаменаційний білет – включає теоретичне питання та два 
практичні завдання, час виконання – 60 хвилин; 

Здача перших двох етапів відбувається лише у - платформі 
Moodle (https:/ dn.chic.cv.ua). 

3.  відповідь на теоретичне питання, використовуючи відео 
конференцію - Google Meet, до 3 хвилин. 

 5.1.2. Під час підготовки до відповіді та безпосередньо під час 
відповіді на екзаменаційні питання здобувачам освіти суворо 

забороняється вимикати відеокамери та відлучатись від об’єктиву 
відеокамери. За запитом екзаменатора здобувач освіти має надати 
докази щодо відсутності у нього сторонніх засобів допомоги під час 

підготовки до відповіді. У випадку підозри щодо не доброчесної 
поведінки здобувача освіти під час підготовки до відповіді 

екзаменатор може замінити екзаменаційний білет або задавати 
додаткові усні питання в межах питань, винесених на екзамен. При 

цьому реакція викладача на можливі випадки не доброчесної 
поведінки має бути зафіксована за допомогою відеозапису. 

5.2. Атестація здобувачів освіти за ОПП  121 «Інженерія 
програмного забезпечення» здійснюється в автоматизованій системі 

управління навчанням (Learning Management System) – платформа 
Moodle (https:/ dn.chic.cv.ua ) та Google Meet. Комплексний екзамен зі 

спеціальності відбувається в 2 етапи: 
1. виконання практичних завдань - платформа Moodle (https:/ 

dn.chic.cv.ua) 
2. демонстрація екзаменаційній комісії виконане практичне 

завдання, оформлений звіт по виконаному практичному 
завданню та відеопрезентацію, використовуючи відео 

конференцію - Google Meet. 
5.2.1. Структура екзаменаційних білетів для здобувачів освіти 

121 «Інженерія програмного забезпечення» передбачає: 

комплексне практичне завдання, що згенероване на  платформі 
Moodle (https:/ dn.chic.cv.ua). Комплексним практичним завданням є 

створення комп’ютерної програми, розв’язання комплексної задачі та 
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оформлення звіту, який повинен містити окремі розділи технічної 

документації на розроблену програму: постановку задачі (опис 
реалізованих функцій), результати тестування, програмний код з 

коментарями. 
 Під час видачі екзаменаційних білетів використовуються 
механізми, що забезпечать випадковий вибір екзаменаційних білетів 

(зокрема, за допомогою генератора випадкових чисел).  
 Механізм виконання  екзаменаційного білету здобувачами освіти:  

1. екзаменаційний білет – включає комплексне практичне 
завдання, час виконання – 180 хвилин; 

Здача першого етапу відбувається лише у - платформі Moodle 
(https:/ dn.chic.cv.ua). 

2.  демонстрація екзаменаційній комісії виконане практичне 
завдання, оформлений звіт по виконаному практичному 

завданню та відеопрезентацію, використовуючи відео 
конференцію - Google Meet, до 5 хвилин. 

 5.2.3. Під час підготовки до відповіді та безпосередньо під час 
відповіді на екзаменаційні питання здобувачам освіти суворо 

забороняється вимикати відеокамери та відлучатись від об’єктиву 
відеокамери. За запитом екзаменатора здобувач освіти має надати 

докази щодо відсутності у нього сторонніх засобів допомоги під час 
підготовки до відповіді. У випадку підозри щодо не доброчесної 

поведінки здобувача освіти під час підготовки до відповіді 
екзаменатор може замінити екзаменаційний білет або задавати 
додаткові усні питання в межах питань, винесених на екзамен. При 

цьому реакція викладача на можливі випадки не доброчесної 
поведінки має бути зафіксована за допомогою відеозапису. 

 
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ 

РОБІТ  
 

6.1. Атестація здобувачів освіти за ОПП  141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка», 151 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології», 123 «Комп’ютерна інженерія» 
використовуючи відео конференцію - Google Meet. 

6.2. Для проведення захистів кваліфікаційних робіт 
допускається, як альтернатива синхронному виступові, пропонувати 

здобувачам освіти завчасно надсилати до екзаменаційної комісії 
відеозаписи їхніх виступів (презентацій) так, щоб на записі було видно 

самого здобувача освіти, можна було однозначно ідентифікувати його 
особу та засвідчити факт його виступу. У такому разі здобувач 

надсилає за  тиждень до захисту  на відділення відеозапис виступу, а 
завідувач відділення надсилає його на електронну пошту голови і 
членів екзаменаційної комісії. Запитання-відповіді до здобувача 

освіти обов’язково проводяться у синхронному режимі. 
6.3. За тиждень до захисту кваліфікаційної роботи її паперовий 

примірник з власноручним підписом здобувача освіти, а також 
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відеозапис доповіді по дипломному проєкту та презентація має 

знаходитися на відділенні. Його надсилання може здійснюватися 
засобами поштового зв’язку. 

6.4. Якщо на цей момент не отримано підписаний здобувачем 
освіти паперовий примірник, відеозапис та презентація 
кваліфікаційної роботи у зв’язку з виникненням обставин 

непереборної сили, то здобувач освіти має право надіслати не пізніше 
ніж за п’ять днів до захисту кваліфікаційної роботи її електронний 

примірник  на електронну пошту відділення. 
6.5. Захист дипломних проєктів проводиться з використанням 

платформи Google meet згідно з графіком захисту. Завідувач 
відділенням готує подання голові екзаменаційної комісії, з висновками 

та оцінкою керівника дипломного проєкту, рецензії на дипломний 
проєкт.  

6.6. Рішення екзаменаційної комісії про результат захисту 
кваліфікаційної роботи може бути прийнятий лише за наявності 

паперового примірника кваліфікаційної роботи. 
 

7. ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ СУПРОВІД СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 
РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 
7.1. Контроль щодо якості наповнення електронних курсів у 

системах LMS, організації дистанційного навчання та якості 
поточного, проміжного та підсумкового оцінювання здійснює 
завідувач  відділення, навчально-методичний кабінет. 

7.2. Педагогічні, науково-педагогічні працівники не пізніше 
наступного дня після проведення контрольної роботи надсилають 

результати поточного та проміжного контролю до відділень, й 
виставляють результати поточного контролю в електронних 

відомостях та ознайомлюють студентів із результатами поточного і 
проміжного оцінювання. Педагогічні та науково-педагогічні 

працівники, які з об’єктивних причин не проводили дистанційне 
навчання в системах LMS, мають надіслати документи, що 

підтверджують наявність зворотного зв’язку зі студентами, та 
перевірені індивідуальні завдання здобувачів вищої освіти. Результати 

підсумкового екзаменаційного оцінювання надсилаються не пізніше 
наступного дня після проведення семестрового екзамену. 

7.3. Відділення на основі поданих даних від педагогічних та 
науково-педагогічних працівників упродовж двох днів після 

проведення підсумкового контролю вносять результати поточного, 
підсумкового та семестрового контролю до відомостей успішності 

здобувачів.  
7.4. Електронні копії відомостей успішності здобувачів освіти 

зберігають свою чинність до завершення заходів тимчасового 

обмеження роботи закладу освіти (зокрема, карантинних заходів), 
після чого впродовж одного тижня мають бути заповнені оригінали 



відомостей успішності здобувачів освіти та індивідуальні навчальні 

плани (залікові книжки). 
 

8. ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ ТА ЧИННІСТЬ ПОЛОЖЕННЯ 
 

8.1. Дане Тимчасове положення вступає в дію з моменту його 

затвердження директором Державного вищого навчального закладу 
«Чернівецький індустріальний коледж». 

8.2. Внесення змін та доповнень до діючого Тимчасового 
положення, відбувається за поданням заступника директора з 

навчальної роботи Державного вищого навчального закладу 
«Чернівецький індустріальний коледж» із погодженням методичної та 

педагогічної рад коледжу і затвердженням директором зазначеного 
закладу. 

8.3. В мотивації змін або доповнень обов’язкове дотримання 
нормативно-правових актів України та посилання на норму, що 

змінює дане Тимчасове положення. 
8.4. Введення в дію змін та доповнень оформлюється 

відповідним наказом по  закладу освіти із зазначенням строку і 
термінів дії змін. 

8.5. Контроль за виконанням Тимчасового положення здійснюють 
посадові особи Коледжу в межах своїх повноважень, що встановлені 

посадовими інструкціями. 
8.6. Тимчасове положення зберігає чинність до затвердження 

нового Положення, або іншого нормативно-правового акту, якщо інше 

не передбачено. 
 

 
 

 


