
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО  

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

27 квітня 2020 р.   м. Київ     № 11 

 
 

Про особливості організації атестації  

здобувачів вищої освіти в університеті  

у 2020 році 

 

З оголошенням загальнонаціонального карантину згідно Постанови  

Кабінету міністрів України  № 211 «Про запобігання поширенню на території 

України короновірусу  COVID - 19 », Наказу Міністерства освіти і науки 

України № 406 від 16.03.2020 року та  на підставі розпорядження ректора 

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського «Про 

організацію заходів для запобігання поширенню короновірусу  COVID – 19» 

№ 4 від 11.03.2020 року (з доповненнями) освітній процес в університеті 

організовано з використанням інформаційно-комунікаційних технологій для 

студентів денної та заочної форми навчання на період карантину. 

 З метою якісної організації атестації здобувачів вищої освіти в 

університеті у 2020 році 

 

РОЗПОРЯДЖАЮСЬ: 

1. Атестацію здобувачів вищої освіти в Таврійському національному 

університеті імені В. І. Вернадського у 2020 році провести у відповідності до 

Положення про Екзаменаційну комісію в Таврійському національному 

університеті імені В.І. Вернадського з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій. 



2. Навчально-науковому центру організації освітнього та виховного 

процесу (Радомський І.П.): 

2.1. Підготувати проект змін до Положення про Екзаменаційну комісію 

в Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського 

передбачивши можливість складання підсумкового екзамену чи захисту 

випускної кваліфікаційної роботи дистанційно з використанням  

інформаційно-комунікаційних технологій. Проект змін подати на розгляд 

Вченої ради університету. 

2.2. Підготувати Методичні рекомендації щодо організації 

дистанційного проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій та надати 

випускним кафедрам для урахування при підготовці проектів програм 

підсумкових екзаменів. 

3. Керівникам навчальних підрозділів спільно з завідувачами 

випускних кафедр: 

3.1. В термін до 12.05.2020 року надати на електронну адресу 

навчально-наукового центру організації освітнього та виховного процесу 

(osvitacentr@tnu.edu.ua) проекти графіків роботи екзаменаційних комісій у 

2019-2020 н.р. з можливістю поєднання проведення підсумкової атестації 

здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання, максимально 

плануючи засідання комісій ЕК в червні місяці не пізніше 20 числа.  

3.2. По затвердженню обов’язково оприлюднити Графік роботи 

Екзаменаційної комісії (не пізніше ніж за місяць до початку її роботи) на 

сайті та інших інформаційних платформах університету, навчального 

підрозділу з метою оперативного інформування здобувачів вищої освіти що 

будуть проходити підсумкову атестацію. 

3.3. Визначити апробовану платформу для проведення підсумкової 

атестації та проінформувати членів ЕК та здобувачів вищої освіти що будуть 

проходити підсумкову атестацію для необхідного налаштування комп’ютерів 

учасників  та правильній інсталяції програмного забезпечення.  
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3.4. В термін до 12.05.2020 року надати на електронну адресу 

навчально-наукового центру організації освітнього та виховного процесу 

(osvitacentr@tnu.edu.ua) проекти програм підсумкового контролю для 

подальшого розгляду на Вченій раді університету. При підготовці проектів 

програм підсумкового контролю в розділі «Організаційно-методичні 

рекомендації» обов’язково відобразити організаційні особливості проведення 

підсумкової атестації дистанційно з використанням  інформаційно-

комунікаційних технологій. 

3.5. По затвердженню програм підсумкового контролю Вченою радою 

університету оприлюднити їх на сайті та інших інформаційних платформах 

університету, навчального підрозділу з метою оперативного інформування 

здобувачів вищої освіти що будуть проходити підсумкову атестацію. 

4.Адміністратору сайту університету створити вкладку в розділі 

«Освітній процес» - «Підсумкова атестація» де розміщувати затверджені 

графіки роботи екзаменаційних комісій, програми підсумкового контролю та 

лінки на підсумкові атестації з зазначенням дати, часу проведення та 

платформу на якій буде проведено атестацію. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

проректора Ю.В. Скакун. 

 

 

В.о. ректора                В.П.Казарін 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Перший проректор                   Ю.В. Скакун 

 

Директор ННЦООВП                            І.П. Радомський 

mailto:osvitacentr@tnu.edu.ua

