
Інструкція 

організації та проведення атестації здобувачів вищої освіти 

із використанням технологій дистанційного навчання 

на кафедрі комп’ютерних технологій під час карантину 

 

Атестація здобувачів вищої освіти під час карантину буде здійснюватися 

відповідно до розкладів роботи екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій 

(далі – ЕК) дистанційно у синхронному режимі з використанням можливостей 

інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема відеоконференцій, із 

забезпеченням надійної автентифікації здобувачів і записом. 

Комунікації між усіма учасниками освітнього процесу буде проведено з 

використанням спеціалізованого електронно-цифрового інструменту 

Microsoft Teams (відеозв’язок) та Мoodle (відповідь на білет) одночасно. 

Форма проведення атестаційного екзамену - письмова. 

В якості атестаційного екзамену студенту буде надано варіант, який 

складається з 14 тестових запитань за дисциплінами і двох відкритих питань. 

Тестові завдання передбачають вибір одного варіанту відповіді. Кожне тестове 

питання оцінюється в 2 бали. Максимальна кількість балів, отриманих за 

вирішення тестових завдань, становить 28 балів. Висвітлення кожного 

відкритого питання  оцінюється до 36 балів.  

Критерії оцінки відкритого питання наступні: 

• 30-36 балів нараховується студенту, що демонструє систематичні і 

глибокі знання у відповіді; 

• 20-30 балів нараховується студенту, який зробив помилки у відповіді, які 

в професійній діяльності можуть бути інтерпретовані як мало сутні для 

питання, яке розглядається; 

• 1-20 бали нараховується студенту, який виконав завдання неповно і з 

помилками; 

• 0 балів нараховується студенту, який не виконав завдання повністю 

Разом за виконання атестаційного іспиту можна набрати до 100 балів. 



      Студенти, які отримали оцінку «незадовільно» (до 60 балів), можуть бути 

допущені до повторного складання атестаційного екзамену для здобувачів СО 

«БАКАЛАВР» на наступний навчальний рік. 

 

Порядок проведення атестації в онлайн-режимі 

Екзамен буде проходити за допомогою корпоративної пошти 

університету, тому студенту треба заздалегідь перевірити стабільну роботу 

корпоративної пошти. Засідання ЕК розпочинається відповідно до 

затвердженого розкладу роботи комісії (розклад додається). Час  консультації  

буде використано для перевірки зв’язку, тому на консультацію треба 

обов’язково підключитись. Екзаменаційний білет буде надано в програмі  

Мoodle (через корпоративну пошту), питання білета будуть вибиратися 

рандомно. Паралельно студент отримає запрошення підключитись до 

відеозв’язку в Microsoft Teams (через корпоративну пошту). 

Здійснювати вхід в особистий аккаунт рекомендовано не пізніше, ніж за 

півгодини до призначеного для екзамену  часу. Після входу в Microsoft Teams 

необхідно встановити статус «в мережі», щоб секретар ЕК міг зафіксувати 

готовність здобувачів освіти.  

Всім учасникам освітнього процесу необхідно завчасно привести в 

робочий режим персональний комп'ютер, оцінити стан підключення до мережі 

Інтернет і роботу веб-камери, рекомендується додатково використовувати 

гарнітуру (навушники). Здобувачі освіти зобов’язані увімкнути веб-камери, 

аби комісія мала змогу спостерігати їх протягом усього часу атестації. 

Зображення повинно бути чітким, відеозв’язок не повинен перериватися. 

Потрібно пам’ятати, що за правильну роботу свого обладнання випускник 

відповідає особисто. 

У разі виникнення проблем з інтернетом студент повинен зробити 

знімок екрану та відразу повідомити про проблему через Viber або по 

телефону секретарю ЕК (+38095-09-03-122). Потім  студент пише на папері 

заяву на ім'я в.о. декана факультету Барибіна О.І. з проханням  перенести 

екзамен на наступний день. Заяву треба сфотографувати і переслати секретарю 



ЕК в той же день. Повторна атестація буде проходити у формі усного 

екзамену, білет буде містити два теоретичних питання і задачу. 

Після вирішення організаційних та технічних питань здобувачам освіти 

надається доступ до виконання тестових (письмових) завдань. Час на 

виконання завдання - 90 хвилин.  Після закінчення відведеного на виконання 

тесту (завдання) часу доступ закривається.  

Результати атестаційного екзамену кваліфікаційних робіт оголошуються 

головою ЕК в день їх складання.  


