
Затверджений та введений в дію  

наказом МЛТК від 20.11.2020 р.  №222 

Тимчасовий порядок проведення зимової екзаменаційної сесії  

2020-2021 навчального року в МЛТК в умовах карантину 

«Тимчасовий порядок проведення зимової екзаменаційної сесії 2020-2021 

навчального року в МЛТК в умовах карантину» розроблено відповідно до 

рішення Кабінету Міністрів України щодо запровадження карантину для всіх 

типів закладів освіти незалежно від форм власності і сфери управління, листів 

Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9-154, від 27.03.2020 № 

1/9- 178, Постанови КМУ від 11.11.2020 р. № 1100 та від 13.10.2020 р. 

№ 956 про продовження терміну карантину до 31 грудня 2020 р. 

 «Тимчасовий порядок проведення зимової екзаменаційної сесії 2020-

2021 навчального року в МЛТК в умовах карантину» є складовою частиною 

положень «Про контроль знань в МЛТК»,  «Про екзамени і заліки в МЛТК» та 

«Про організацію освітнього процесу в МЛТК». 

1. Зимова екзаменаційна сесія для усіх студентів, які навчаються за 

освітніми програмами підготовки фахівців освітніх ступенів (ОС) 

бакалавра та (ОКР) молодшого спеціаліста, (ОКР) кваліфікованого 

робітника, (ОПС) фахового молодшого бакалавра всіх курсів (років) 

навчання, проводиться згідно із затвердженим графіком освітнього процесу 

на 2020-2021 навчальний рік. 

2. Для організації дистанційної форми проведення зимової 

екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. завідувачі відділень: 

      - розробляють та затверджують розклад проведення заліків і екзаменів, 

захисту курсових робіт і проектів для студентів усіх освітніх програм: ОКР 

молодшого спеціаліста, ОС бакалавра, ОПС фахового молодшого бакалавра, 

ОКР кваліфікованого робітника відповідних курсів та академічних груп, 

розміщують їх на офіційному сайті коледжу в розділі "Студентам" та спільно з 

гарантами відповідних освітніх (освітньо-професійних) програм  забезпечують 

доведення цієї інформації до студентів, учнів та педагогічних працівників, які 

викладають відповідні дисципліни навчального плану та приймають екзамен 

(залік); 

     -    контролюють роботу   інспектора навчальної частини та секретаря 

заочної форми навчання  з підготовки відомостей обліку успішності та 

завчасного розсилання їх на електронні пошти викладачів та\або в Viber-групу, 

які викладають відповідні дисципліни навчального плану та приймають 



екзамен (залік) у студентів, а викладачі надають їх (фото та\або електронний 

варіант заповнений власноруч відомості) з перенесення даних і заповнення 

інспектором навчальної частини та секретарем заочної форми навчання  

електронних форм «РК і Заліку» на Google диску за посиланням та формування  

зведених матеріалів за результатами літньої екзаменаційної сесії для підготовки 

наказів на нарахування стипендії, переведення студентів на наступний курс 

тощо; 

     - контролюють своєчасність (не пізніше наступного дня після проведення 

контрольного заходу) надсилання з особистої електронної скриньки чи в Viber-

групу заповнених відомостей обліку успішності на електронну пошту 

інспектору навчальної частини та/або секретаря заочної форми навчання та 

формують зведені матеріали за результатами зимової екзаменаційної сесії для 

підготовки наказів на нарахування стипендії, переведення студентів на 

наступний курс тощо (оригінали відомостей з підписами викладачів будуть 

оформлені згідно з чинним «Положенням про контроль знань в МЛТК» після 

закінчення терміну карантину). 

3. Для  організації  дистанційної форми проведення  зимової 

екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. завідувач кафедри та голови циклових 

комісій: 

- спільно з викладачами циклових комісій та кафедри забезпечують 

організацію дистанційної форми проведення зимової екзаменаційної сесії 2020-

2021 н.р. для студентів, які навчаються за відповідними освітніми (освітньо-

професійними) програмами та освітнім ступенем, освітньо-професійним 

ступенем і освітньо-кваліфікаційним рівнем; 

- контролюють своєчасність (не пізніше наступного дня після проведення 

контрольного заходу) надсилання циклової комісії та кафедри заповнених 

відомостей обліку успішності на електронну пошту інспектора навчальної 

частини або секретаря заочної форми навчання для внесення даних у 

електронні форми на Google диску. 

4. Для організації дистанційної форми проведення  зимової 

екзаменаційної сесії, викладачі які забезпечують викладання відповідної 

дисципліни та приймають екзамен (залік) у студентів: 

- за результатами навчання (враховуючи результати в Lclaud, Vibeг-групах, 

на електронних поштах, Zoom, Google Meet, Google Classroom  тощо) 

виставляють студентам у графу відомості обліку успішності відповідні оцінки 

(рейтингові бали) за навчальну роботу за семестр; 



- організовують дистанційно написання та перевірку письмової частини 

екзаменаційних, залікових завдань та захисту курсових робіт чи проектів 

(використовуючи можливості Lclaud, Vibeг-групах, на електронних поштах, 

Zoom, Google Meet, Google Classroom  тощо); 

- організовують та дистанційно проводять співбесіди зі студентами за 

результатами оцінювання письмової частини екзаменаційної роботи, захисту 

курсових робіт чи проектів (з використанням сучасних засобів відео- та аудіо 

комунікації, Vibeг, Google Meet, Google Classroom  тощо); 

- заповнюють надіслані відомості обліку успішності та своєчасно (не 

пізніше наступного дня після проведення контрольного заходу) надсилають їх 

на електронну пошту інспектора навчальної частини або секретаря заочної 

форми навчання (згідно із затвердженим розкладом сесії). 

5. Для організації дистанційної форми проведення зимової 

екзаменаційної сесії старости академічних груп: 

- забезпечують підтримання комунікації між студентами групи, 

викладачами і завідувачами відділень та кафедрою, заступником директора з 

навчальної роботи (адміністрацією МЛТК); 

- організовують своєчасне складання студентами академічної групи 

зимової екзаменаційної сесії. 

6. «Тимчасовий порядок проведення зимової екзаменаційної сесії 2020-

2021 навчального року в МЛТК в умовах карантину»  вводиться в дію 

наказом директора коледжу. 

Примітка: для об’єктивності оцінювання знань студентів за ОС Бакалавр передбачена 

норма - екзамен приймають 2 викладача. При дистанційній організації екзаменаційної сесії 

оцінка студенту виставляється двома викладачами (лектором дисципліни та викладачем, 

який забезпечує проведення практичних чи лабораторних робіт) після проведення 

дистанційного обговорення результатів екзамену, а оплата здійснюється відповідно до 

наказу щодо розподілу навантаження. 

 

 

Заступник директора з навчальної роботи    (підпис існує)      Л.О.Ковальчук 

 

 

 


