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Положення про організацію та проведення поточного та семестрового 

контролю здобувачів вищої освіти 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 поточного та семестрового 

контролю  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  поточного та семестрового контролю 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. Технології дистанційного навчання передбачають здійснення 

взаємодії між учасниками освітнього процесу як асинхронно, так і синхронно в 

часі.  

1.2. 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. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  

 

2.1. Поточний контроль результатів навчання здобувачів освіти за 

допомогою технологій дистанційного здійснюється під час проведення 

дистанційних занять, а також шляхом оцінювання індивідуальних і групових 

завдань, що  виконуються здобувачами вищої освіти в електронній формі.   

2.2. Проведення поточного контролю з використанням технологій 

дистанційного навчання здійснюється із використанням різних типів завдань, 

основними з яких є: 

● автоматизовані тести для контролю та самоконтролю навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти; 
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● різнорівневі індивідуальні та групові завдання (звіт, презентація, 

проєкт,  відеозапис тощо) з наданням зворотного зв’язку про результати  

перевірки  навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за матеріалом, що 

вивчається;  

●  оцінювання викладачем взаємодії та комунікації між здобувачами 

вищої освіти в асинхронному та синхронному режимах за допомогою чату, 

форуму, опитування, анкетування тощо; 

● взаємне оцінювання виконання завдань, що здійснюється здобувачами 

вищої освіти стосовно одне одного; 

● оцінювання викладачем результатів виконання здобувачами вищої 

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

дисциплін; 

● завдання, що потребують розгорнутої, творчої відповіді (наприклад, 

кейси);  

● завдання, форма яких адаптована до виконання засобами MOODLE;  

●  інші інструменти.  

2.3. У випадках, якщо для засвоєння окремих тем, модулів, інших 

змістових частин дисципліни були рекомендовані до вивчення дистанційні 

курси на зовнішніх платформах онлайн-курсів партнерів-кафедр, наявність 

сертифікату або іншого підтвердження про успішне завершення курсу може 

зараховуватись у вигляді балів за відповідні змістові частини, або дисципліну в 

цілому.  

 

3. СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

3.1. Організація семестрового контролю результатів навчання здобувачів 

вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання здійснюється 

у тому ж порядку, який визначений Положенням про організацію освітнього 

процесу у Державному університету телекомунікацій з врахуванням наступних 

особливостей: 

 до початку семестрового контролю навчальні частини навчально-

наукових інститутів  формують базу даних email і номерів мобільних телефонів 

здобувачів вищої освіти та розміщують її в структурованому вигляді (за 

групами та курсами) у спільному електронному сховищі документів, з 

доступом завідувачів кафедр та викладачів; 

 семестровий контроль проводиться згідно затвердженого розкладу  

відповідно до графіку навчального процесу. Кафедрами складаються графіки 

здачі заліків, екзаменів, захисту курсових робіт (проектів), звітів про 

проходження практики за кожною навчальною групою (далі – Графіки), які 

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

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

освіти. За необхідності до Графіка можуть включатись дані виходу на аудіо - 

або відео конференцію; 
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 залікові відомості в у день здачі надсилаються викладачами 

електронною поштою до навчальної частини навчально-наукового інституту та 

не пізніше 12-ї години наступного дня доводяться до здобувачів вищої освіти. 

3.2. Семестровий контроль результатів навчання здобувачів вищої освіти 

(у т.ч. екзамени, захист курсових проєктів (робіт), звітів про проходження 

практики) може здійснюватися засобами MOODLE або інших інструментів 

синхронної чи асинхронної комунікації, зокрема систем проведення 

відеоконференцій. 

3.3. Обсяг матеріалу дисципліни, що вивчається і виноситься на 

підсумковий контроль, може бути скорочено за рахунок менш важливих, на 

думку викладача, питань програми навчальної дисципліни.  

3.4. 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. 

3.5. Під час проведення семестрового контролю у формі екзамену за 

затвердженим розкладом екзаменаційної сесії необхідно забезпечити 

ідентифікацію особи здобувачів вищої освіти (важливо для завдань, які 

виконуються в усній формі). 

3.6. На екзамен можуть бути винесені тестові запитання, типові і 

комплексні задачі, завдання, що потребують творчої відповіді та вміння 

синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних 

завдань. Письмові завдання мають вимагати демонстрації студентами творчих 

навичок та передбачених програмою дисципліни результатів навчання, не 

можуть бути успішно виконані шляхом копіювання відповідей з інших джерел.  

3.7. Передекзаменаційна консультація може проводитися засобами 

аудіо- або відеоконференцій за затвердженим кафедрою графіком. У графіку в 

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

доступу на входження до неї. Під час проведення передекзаменаційної 

консультації здійснюється попередня перевірка технічних параметрів 

налаштування зв’язку зі здобувачами вищої освіти, усуваються виявлені 

проблеми.  

3.8. Конкретний спосіб та етапи проведення екзамену визначаються з 

урахуванням технічних і комунікативних можливостей учасників освітнього 

процесу. Здобувачі вищої освіти повинні мати надійний інтернет-зв’язок, у 

випадку усних відповідей – телефон або комп’ютер з мікрофоном, можливість 

встановити на комп’ютер необхідне програмне забезпечення, тощо.  

3.9. Екзаменаційне завдання може складатись з: 

●  випадковим чином згенерованого засобами MOODLE набору  

практичних ситуацій (стереотипних, діагностичних та евристичних завдань), 

які передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому 

місці та дозволяють діагностувати рівень теоретичної та практичної підготовки 

здобувача освіти і рівень його компетентності з навчальної дисципліни;  




