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1 Загальні положення 

  

Дане Положення розроблено з метою врегулювання організації освітнього процесу в 

Одеському національному політехнічному університеті (ОНПУ) під час карантину, 

спричиненого коронавірусом COVID-19, згідно із Законом України «Про захист населення 

від інфекційних хвороб», на виконання Постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2020 №211 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу COVID-19» та 

від 17 червня 2020 №500 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», з 

урахуванням листів Міністерства освіти та науки України №1/9-154 від 11 березня 2020 року 

«Щодо запровадження карантину для усіх типів закладів освіти», №1/9-419 від 04.08.2020 

«Щодо необхідності створення безпечних умов для організованого початку 2020/2021 

навчального року».  

 

2 Освітній процес під час карантину 

2.1 Організація та проведення освітнього процесу для здобувачів освітніх програм всіх 

рівнів вищої освіти, форми та види навчальних занять в умовах карантину здійснюється 

відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Одеському національному 

політехнічному університету» та інших Положень та розпорядчих документів ОНПУ з 

урахуванням даного Тимчасового положення.  

2.2 Дистанційні технології навчання передбачають здійснення постійної взаємодії між 

учасниками освітнього процесу ОНПУ як асинхронно, так і синхронно в часі.  

2.3 На час карантину викладання навчальних дисциплін та проведення поточних та 

підсумкових заходів проводиться у дистанційній формі. Дистанційна комунікація учасників 

освітнього процесу ОНПУ може здійснюватися через засоби комунікації такі, як: електронну 

пошту, месенджери (Viber, Telegram, WhatsApp та ін.), відеоконференції (MS Teams, ZOOM, 

Google Meet, Skype та ін.), форуми, чати тощо, в т.ч. з використанням платформи DistEdu 

(Moodle).  

2.4 Графік навчального процесу в умовах карантину (в дистанційному форматі) 

повністю відповідає графіку організації навчання при роботі оф-лайн.  

Деканати, додатково, розміщують в розкладі занять посилання на ресурси, які викладачі 

передбачають для проведення занять онлайн: посилання на унікальні коди навчальних занять 

в Googlt Classroom, індивідуальні ID викладачів в ZOOM, адреси навчальних дисциплін в 

Moodle тощо.  

2.5 Якщо з поважних причин проведення дистанційних видів занять за певними 

дисциплінами не є можливим (потребує лабораторного обладнання, стендів, тощо) викладач 

може їх замінити іншими видами занять, або перенести їх на наступних семестр при роботі в 

режимі оф-лайн відповідно до встановлених в ОНПУ процедур.  

2.6 На підставі інформації, отриманої від завідувачів кафедр, директори навчально 

наукових інститутів (ННІ) / декани факультетів надають службові записки з посиланнями на 

ресурси, які викладачі використовують для проведення занять онлайн до навчально-



методичного відділу (НМВ) з метою забезпечення системного контролю щодо дотримання 

науково-педагогічним персоналом (НПП) графіка навчального процесу. 

2.7 Завідувач кафедри забезпечує контроль за проведенням всіх видів навчальних занять 

викладачами кафедри. 

У випадку використання систем відеоконференцій для проведення лекційних, 

лабораторних чи практичних (семінарських) занять викладач здійснює фіксацію присутніх на 

занятті.  

Самостійна робота здобувачів вищої освіти в умовах карантинних обмежень 

забезпечується в повному обсязі з застосуванням дистанційних технологій навчання під час 

проведення всіх запланованих графіком  навчального процесу консультацій.  

 

3 Поточний контроль  

 

3.1 Поточний контроль результатів навчання здобувачів освіти за допомогою 

дистанційних технологій здійснюється під час проведення дистанційних занять, а також 

шляхом оцінювання індивідуальних і групових завдань, що виконуються здобувачами освіти 

в електронній формі. 

3.2 Проведення поточного контролю з використанням дистанційних технологій  

здійснюється із використанням різних типів завдань, передбачених робочою програмою 

навчальної дисципліни (РПНД), зокрема, тести для контролю та самоконтролю навчальних 

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

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

перевірки навчальних досягнень здобувачів освіти за матеріалом, що вивчається; організація 

викладачем взаємодії та комунікації в асинхронному та синхронному режимах за допомоги 

чату, форуму, опитування, анкетування тощо; завдання, що потребують розгорнутої, творчої 

відповіді; інші інструменти. 

3.3 Перелік поточних контрольних заходів встановлюється РПНД і в умовах 

карантинних обмежень має бути виконаний в повному обсязі. Викладачі забезпечують 

перевірку досягнення всіх запланованих результатів навчання з освітньої компоненти, 

користуючись засобами та можливостями технологій дистанційного навчання.  

 

4 Підсумковий контроль результатів навчання 

 

4.1 Семестровий контроль результатів навчання здобувачів освіти (у т.ч. заліки, 

екзамени, захист курсової робіт, звітів про проходження практики тощо) може здійснюватися 

у дистанційній формі з застосуванням інструментів синхронної комунікації, зокрема систем 

проведення відеоконференцій.  

4.2 Перелік питань до підсумкового контролю з відповідним методичним супровідом в 

обов’язковому порядку надається здобувачам. 

4.3 Проведення підсумкового контролю, незалежно від формату (он- чи офлайн) 

здійснюється відповідно до вимог, визначених РПНД. 



4.4 Консультація здобувачів напередодні екзамену є обов’язковою. Під час проведення 

консультації у синхронному режимі рекомендується використовувати попередню перевірку 

технічних параметрів налаштування зв’язку зі здобувачами освіти, усунення виявлених 

проблем.  

4.5 Конкретний спосіб проведення підсумкового контролю визначаються з урахуванням 

технічних і комунікативних можливостей учасників освітнього процесу. Здобувачі 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. При проведенні підсумкового контролю необхідно забезпечити 

ідентифікацію особи здобувачів освіти.  

4.6 У разі виникнення під час складання підсумкового контролю обставин непереборної 

сили здобувач освіти повинен негайно повідомити екзаменатора або іншу відповідальну 

особу про ці обставини за допомогою визначеного каналу зв’язку (телефон, месенджер тощо) 

з обов’язковою фото- або відеофіксацією стану виконання завдань та об’єктивних факторів, 

що перешкоджають його завершенню. За цих обставин можливість та час повторної спроби 

здійснити семестровий контролб визначається викладачем спільно із завідувачем кафедри в 

індивідуальному порядку.  

4.7 Якщо опанування навчальної дисципліни (проходження практики) потребує 

обов’язкового виконання завдань, які неможливо виконати дистанційно, то відповідна 

освітня компонента і семестрове оцінювання з такої компоненти (наприклад, захист 

результатів проходження практики) можуть бути перенесені на наступний семестр шляхом 

внесення змін до навчального плану. У цьому випадку результати оцінювання здобувачів 

освіти з відповідної дисципліни не враховуватимуться при розрахунку рейтингового балу у 

поточному семестрі та будуть враховані при розрахунку рейтингового балу в наступному 

семестрі.  

4.8 Перескладання незадовільної оцінки відбувається в терміни, встановлені деканатом.  

4.9 Результати поточного і підсумкового контролю, які здійснюються в умовах 

карантинних обмежень, оформлюються у відповідних електронних відомостях, та є 

підґрунтям для прийняття рішення щодо виконання здобувачами вищої освіти 

індивідуального навчального плану.  

Терміни надання відомостей результатів поточного та підсумкового контролю всіх 

форм навчання відповідають графіку навчального процесу, встановленому наказом ректора 

на поточний навчальний рік 

 

5 Атестація здобувачів освіти та її документальний супровід  

 

5.1 Атестація здобувачів, що навчаються на першому (бакалаврському) та на другому 

(магістерському) рівнях вищої освіти в умовах карантинних обмежень здійснюється 

виключно в синхронному режимі (відеоконференція). Рекомендовано здійснювати цифрову 

фіксацію (відеозапис, аудіозапис, фотофіксацію тощо) процесу атестації у формі захисту 

кваліфікаційної роботи. Протоколи засідань екзаменаційної комісії (ЕК) секретар формує в 

електронному вигляді. Паперові версії протоколів передає на кафедру у паперовій формі. 



Процедури, пов’язані з атестацією здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти (звітування про виконання індивідуального навчального плану та наукового 

плану роботи, проміжні доповіді за результатами досліджень та попереднє представлення 

дисертаційної роботи) за умови повних карантинних обмежень здійснюються виключно в 

режимі відеоконференції.   

5.2 У випадку виникнення у здобувача освіти технічних перешкод можуть 

застосовуватися процедури, аналогічні до викладених у п. 4.5 і 4.7.  

5.3 На момент захисту кваліфікаційної роботи її паперовий примірник з власноручним 

підписом здобувача освіти має знаходитися в екзаменаційній комісії. Її надсилання може 

здійснюватися засобами поштового зв’язку.  

5.4 Рішення ЕК про результат захисту кваліфікаційної роботи набирає чинності після 

одержання екзаменаційною комісією примірника роботи відповідно до п. 5.1 або 5.2 та після 

завершення оформлення супроводжувальних документів.  

5.5 В умовах карантину секретареві екзаменаційної комісії дозволяється зібрати підписи 

на паперових примірниках всіх документів після закінчення карантину та передати ці 

документи на випускові кафедри, а кваліфікаційні роботи передати до архіву у 

встановленому порядку.  

 

 

             Голова методичної ради    С.А. Нестеренко 


