
Додаток 9 

до Правил прийому до Таврійського 

національного університету імені  

В. І. Вернадського у 2022 році 

 

 

ПОРЯДОК  

проведення вступних випробувань до Таврійського 

 національного університету імені В. І. Вернадськогоу 2022 році 

з використанням технологій дистанційного навчання 

 

І. Загальні положення 

1.1. Порядок проведення вступних випробувань до Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського (далі – ТНУ імені 

В. І. Вернадського) з використанням технологій дистанційного навчання  

(далі – Порядок) розроблено відповідно до Порядку прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2022, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України № 392 від 27 квітня 2022 року, зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України від 03.05.2022 р. за № 487/37823  зі змінами, внесеними 

наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400, 

Рекомендацій щодо організації поточного, семестрового контролю та 

атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням 

дистанційних технологій навчання (лист МОН від14.05.2020 №1/9-249 

«Щодо організації  поточного, семестрового контролю та атестації 

здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій»), та Правил 

прийому до ТНУ імені В. І. Вернадського у 2022 р. (далі - Правила). 

1.2. Вступні випробування до ТНУ імені В. І. Вернадського можуть 

проводиться у формі вступного іспиту для іноземців, індивідуальної усної 

співбесіди, творчого конкурсу, презентації дослідницьких пропозицій чи 

досягнень, індивідуальної усної співбесід з іноземної мови та фахового 

іспиту (далі –вступні випробування). 

1.3. Цей Порядок є нормативним документом ТНУ імені 

В. І. Вернадського, який діє в умовах воєнного стану та обмежувальних 

(карантинних) заходів. 

1.4. Вступні випробування із використанням дистанційних технологій 

навчання повинні відповідати таким вимогам: авторизований доступ до 

інформаційно-комунікаційних інструментів організація дистанційного 

навчання; можливість визначення часу початку і завершення доступу, 

тривалості виконання завдань; об'єктивність критеріїв перевірки результатів 

виконання з активним використанням автоматизованих засобів оцінювання 

знань; варіативність формування завдань контрольних заходів (із 

використанням алгоритмів випадкового вибору запитань. 



ІІ. Порядок проведення вступних випробувань 

2.1. Вступні випробування із використанням дистанційних технологій 

навчання відбуваються відповідно до затвердженого Приймальною комісією 

розкладу, який  завчасно доводиться до відома членів екзаменаційної комісії 

та вступників. У разі виникнення потреби, з метою забезпечення надійного 

доступу до засобів комунікації, дата і час проведення вступного 

випробування може коригуватися, але не більше, ніж на один день. 

2.2. Екзаменаційні комісії одночасно можуть здійснювати конкурсний 

відбір вступників для кожної створеної групи студентів. З цією метою 

організовуються «хвилі» проведення вступних випробувань у різні дні для 

різних груп. Для тих вступників, які з об’єктивних причин, що викликані 

умовами воєнного стану, не зможуть взяти участь у вступному випробуванні, 

про що вони зобов’язані повідомити завчасно, або в кого виникли технічні 

перешкоди під час першої спроби, у межах терміну роботи екзаменаційної 

комісії встановлюється день та час для повторного складання вступного 

випробування. 

2.3. Розклад («хвилі») проведення вступних випробувань  

оприлюднюються на офіційному вебсайті Університету, а також доводяться 

до відома учасників вступних випробувань,  шляхом використання будь-яких 

засобів комунікації (телефон, Е-пошта, групові чати тощо). 

2.4. Конкретний спосіб та етапи складання вступних випробувань  

визначаються з урахуванням технічних та комунікаційних можливостей, але 

обов’язково в синхронному режимі (формат відеоконференції) та з 

неодмінною автентифікацією вступника. 

2.5. Залежно від особливостей вступних випробувань  та характеру 

завдань, екзаменаційна комісія може розбивати вступне випробування  на 

етапи. Проте, проведення всіх етапів має бути проведено в межах одного дня, 

що викликано питаннями захисту учасників вступного випробування. 

2.6. Обов’язковою умовою проведення вступних випробувань  з 

використанням дистанційних технологій  є забезпечення вибору вступниками 

білетів (завдань). 

2.7. Інформація про зміст і структуру екзаменаційних завдань (або їхні 

складові) має бути викладена у програмах вступних випробувань та доведена 

до відома вступників заздалегідь, шляхом оприлюднення на офіційному 

вебсайті ТНУ імені В. І. Вернадського.  

2.8. Консультації для вступників відбуваються за встановленим 

графіком з використанням засобів аудіо- або відеоконференцій. Під час 

консультацій доцільна перевірка технічних параметрів налаштування зв’язку 

між учасниками вступного випробування.   

 

 



ІІІ. Технічний супровід вступних випробувань 

3.1. Вступні випробування проводяться в режимі онлайн на платформі 

Google Workspace for Education Fundamentals з використанням сервісів 

Google Meet, Google Forms, Google Classroom, Gmail. Для участі у фаховому 

випробуванні вступники повинні мати особисті аккаунти Google та поштову 

скриньку в домені gmail.com. 

3.2. Вступні випробування проводяться за розкладом, затвердженим 

приймальною комісією з відеозаписом проведення іспиту засобами Google 

Meet. 

За 20 хвилин до початку іспиту усі його учасники (члени фахової 

предметної комісії, представник приймальної комісії та вступники) 

отримують запрошення та приєднуються до конференції Google Meet.  

До початку іспиту вступник показує на вебкамеру документ, що 

посвідчує особу; у разі відсутності такого документу вступник до іспиту не 

допускається та від'єднується від конференції Google Meet. До участі у 

конференції також не допускаються сторонні особи. 

У всіх учасників онлайн-конференції вебкамери повинні бути 

увімкнені протягом усього іспиту.  

Після проведення ідентифікації вступник отримує доступ до 

екзаменаційного білету у Google Forms та унікальний код, який 

використовується для сліпої перевірки відповідей абітурієнта.  

Після початку іспиту вступник, не виходячи з Google Meet та не 

вимикаючи вебкамеру, повинен відкрити білет у Google Forms за 

посиланням, вказати свій унікальний код та виконати наведені у білеті 

завдання.  

Білет являє собою комп’ютерний тест (далі - екзаменаційний тест), 

випадковим чином згенерований системою Google Forms. 

Екзаменаційний тест складається з тестових питань закритого типу, 

кожне з яких розміщено на окремій сторінці. Критерії оцінювання та 

тривалість тестування наводяться в програмах фахових іспитів, розміщених 

на офіційному вебсайті ТНУ імені В. І. Вернадського. 

3.3. Вступник має лише одну спробу (один варіант білета) під час 

проведення тестування.  

Надання другої спроби заборонене, окрім випадків, що загрожують 

життю та безпеці учасників вступного випробування, зокрема: 

- вступники, які під час вступного випробування мали непереборні 

обставини (технічні несправності, повітряні тривоги тощо), мають надати 

переконливі підтвердження технічних несправностей або повідомити членів 

комісії про повітряну тривогу і необхідність перервати складання екзамену 

усно. В такому випадку вони отримують можливість: 



- продовжити складання вступного випробування після 

усунення/зникнення непереборних обставин, якщо час щоденної роботи 

екзаменаційної сесії дозволяє це зробити (не більше 6 годин); 

- взяти участь у вступному випробуванні в інший день, відповідно до 

затвердженого графіка проведення вступних випробувань.  

Відповідні рішення приймається Приймальною комісією індивідуально 

для кожного вступника та фіксуються в протоколі окремими примітками.   

3.4. Екзаменаційний тест Google Forms доступний для вступників 

протягом усього іспиту, Тривалість тестування визначається у програмах 

фахових іспитів. Після завершення тестування вступник відключається від 

екзаменаційного курсу Google. 

3.5. Після завершення тестування отримана вступником кількість балів 

у системі Google відображається виключно адміністраторам системи Google 

та представнику приймальної комісії.  

3.6. Результати фахового іспиту оголошуються на офіційному сайті, 

відповідно до Правил прийому. 
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