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Про завершення осінньо-зимового
семестру 2022-2023 н. р.

На підставі Законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про
внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах
воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану», «Про
освіту», «Про вищу освіту», інших нормативно-правових актів, а також
враховуючи ситуацію в Україні з частими перебоями постачання
електроенергії та проблемами з доступом до інтернету з метою якісної
організації екзаменаційної сесії та атестації здобувачів вищої освіти

НАКАЗУЮ:

1. Завершити осінньо-зимовий семестр 2022-2023 н. р. відповідно до
розпорядження ректора від 08.07.2022 № 117-р «Про графік навчального
процесу на 2022-2023 навчальний рік» (зі змінами згідно з розпорядженням
ректора від 24.11.2022 № 187-р).

2. Всі онлайн-заняття, які з об’єктивних причин неможливо провести в
синхронному режимі, провести в асинхронному режимі.

3. Здобувачам вищої освіти, які не змогли взяти участь у синхронному
онлайн-занятті, дозволити опрацювати це заняття в асинхронному режимі.

4. Крайнім терміном здачі всіх контрольних заходів, передбачених
робочим навчальним планом, вважати 25 січня 2023 року, ліквідації
академічної заборгованості – 30 січня 2023 року, крім здобувачів вищої освіти
2 курсу ОР магістр. Для здобувачів вищої освіти 2 курсу ОР магістр
дотримуватись термінів, вказаних у розпорядженні ректора від 08.07.2022
№ 117-р «Про графік навчального процесу на 2022-2023 навчальний рік» (зі
змінами).



5. За наявності об’єктивних причин не застосовувати до здобувачів вищої
освіти штрафних заходів за прострочення термінів здачі всіх видів навчальної
діяльності, у тому числі встановлених термінів перевірки на антиплагіат.

6. Науково-педагогічним, педагогічним працівникам:
6.1  надати доступ до повнотекстових варіантів лекцій, завдань для

виконання практичних, лабораторних, семінарських робіт для забезпечення
можливості всіх здобувачів вищої освіти доступу до цих матеріалів в
асинхронному режимі;

6.2  встановити термін доступності усіх видів контрольних заходів
(тестування, завдання тощо) у системі D-learn з 07 грудня 2022 року до
30 січня 2023 року та встановити достатню кількість спроб на їх проходження,
враховуючи у підсумковий контроль при цьому першу вдалу спробу;

6.3  здійснити виставлення підсумкової оцінки:
6.3.1  для всіх навчальних дисциплін, у яких семестровий контроль

відповідно до робочого навчального плану передбачено у формі екзамену,
шляхом перерахунку поточних семестрових оцінок у 100-бальну шкалу
(виставлення так званим «автоматом»);

6.3.2  для курсових робіт та всіх видів практик на основі перевірки
поданих матеріалів без проведення процедури захисту.

При цьому, якщо здобувач вищої освіти не згоден із запропонованою
оцінкою, дозволити складання відповідного підсумкового контролю,
форма проведення якого визначається рішенням структурних підрозділів,
у звичайному режимі (очно чи онлайн) відповідно до розкладу.
6.4. до 31 грудня 2022 року заповнити в системі Webportal електронні

журнали;
6.5. електронні відомості у системі Webportal заповнювати у день

екзамену чи заліку відповідно до електронного розкладу; у разі відсутності
електроенергії чи доступу до інтернету заповнювати в деканаті чи дирекції
друковані відомості на наступний день після проведення форми контролю з
подальшим перенесенням їх в електронні відомості протягом п’яти робочих
днів, але не пізніше, ніж 30 січня 2023 року.

7. Головам екзаменаційних комісій ОР магістра:
7.1  забезпечити роботу екзаменаційних комісій із захисту магістерських

робіт очно відповідно до затверджених розкладів;
7.2  забезпечити можливість онлайн-захисту для тих здобувачів вищої

освіти, хто перебуває за межами України; при цьому використовувати як
платформу онлайн-іспитів Google Meet або Zoom з обов’язковим записом
іспиту на локальний комп’ютер;

7.3  якщо із здобувачем вищої освіти немає зв’язку у день складання
підсумкової атестації, надати такому здобувачеві можливість скласти
підсумкову атестацію в інший термін, але не пізніше, ніж 31 грудня 2022 року.



8. Деканам факультетів, директорам інститутів та коледжу:
8.1  продовжити для здобувачів вищої освіти терміни здачі звітів про

виконання індивідуальних графіків навчання до 25 січня 2023 року;
8.2  довести вимоги цього наказу до відома науково-педагогічних,

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти;
8.3  постійно моніторити ситуацію з провадженням освітнього процесу та

проведенням підсумкової атестації та у випадку необхідності негайно
інформувати профільних проректорів.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на проректорів з науково-
педагогічної роботи.

Ректор Ігор ЦЕПЕНДА


