
 

 



 

1. Загальні положення 

1.1. Тимчасовий порядок організації та проведення семестрового контролю і 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти у Львівському торговельно-

економічному університеті в умовах карантину (далі – Тимчасовий порядок) 

розроблений на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі 

змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 р. № 406 

“Про організаційні заходи для запобігання поширенню  коронавірусу COVID-19”, 

Листа Міністерства освіти і науки України від 27.03.2020 р. № 1/9-178 “Щодо 

завершення 2019/20 навчального року”, наказу ректора Університету від 12 березня 

2020 р. № 77/01 “Про заходи щодо запобігання епідемії короновірусної інфекції в 

ЛТЕУ”. 

1.2. Цей Тимчасовий порядок розроблено на основі Положення про 

дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

25 квітня 2013 р. № 466 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235, відповідно до Положення про 

організацію освітнього процесу у Львівському торговельно-економічному 

університеті, Положення про використання технологій дистанційного навчання у 

Львівському торговельно-економічному університеті, Положення про порядок 

оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти Львівського торговельно-

економічного університету, Положення про порядок створення та організацію 

роботи екзаменаційної комісії у Львівському торговельно-економічному 

університеті. 

1.3. У цьому Тимчасовому порядку терміни вживаються в таких значеннях: 

– синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, 

під час якої всі учасники одночасно перебувають у вебсередовищі дистанційного 

навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо); 

– технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій, 

включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають 

можливість реалізувати процес дистанційного навчання; 

– ідентифікація – електронна процедура, яка дає змогу підтвердити 

електронну автентифікацію фізичної особи. 

1.4. Дистанційні технології навчання передбачають здійснення взаємодії між 

учасниками освітнього процесу як асинхронному, так і синхронному режимах. 

1.5. Дистанційна комунікація учасників освітнього процесу може 

здійснюватися через систему дистанційного навчання Університету, електронну 

пошту, месенджери (Viber, Telegram та ін.), відеоконференції (ZOOМ, Google Meet, 

Skype та ін.), форуми, чати тощо.  

1.6. Контрольні заходи освітнього процесу із застосуванням дистанційних 

технологій навчання повинні відповідати таким вимогам: 
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- авторизований доступ до інформаційно-комунікаційних інструментів 

організації дистанційного навчання; 

- можливість визначення часу початку і завершення доступу, тривалості 

виконання завдань; 

- варіативність формування завдань контрольних заходів (із використанням 

алгоритмів випадкового вибору запитань); 

- об’єктивність критеріїв перевірки результатів виконання з активним 

використанням автоматизованих засобів оцінювання знань. 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

2.1. Поточний контроль результатів навчання здобувачів вищої освіти за 

допомогою дистанційних технологій 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 дистанційних 

технологій здійснюється шляхом: тестування у дистанційному курсі, перевірки 

результатів виконання індивідуальних завдань (звіт, презентація, проєкт тощо); 

оцінювання викладачем взаємодії та комунікації між здобувачами освіти в 

асинхронному та синхронному режимах за допомоги чату, форуму, опитування, 

тощо; оцінювання результатів виконання завдань, що передбачені під час вивчення 

навчальної дисципліни тощо. 

2.3. Після завершення навчальних занять (у тому числі проведених з 

використанням технологій дистанційного навчання) науково-педагогічні 

працівники, які проводили заняття з дисципліни, дистанційно інформують 

здобувачів вищої освіти про результати поточного контролю знань з цієї 

дисципліни. 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

3.1. Семестровий контроль здобувачів вищої освіти в умовах карантину 

проводяться відповідно до затвердженого графіку освітнього процесу та 

затверджених розкладів екзаменаційної сесії. Затверджені в установленому 

порядку розклади оприлюднюються на та офіційному веб-сайті Університету. 

3.2. Семестровий контроль результатів навчання здобувачів вищої освіти (у 

т.ч. екзамени, захист курсових робіт (проєктів), практики) здійснюється у 

дистанційній формі з використання платформи дистанційного навчання 

Університету та інших інструментів синхронної чи асинхронної комунікації, 

зокрема систем проведення відеоконференцій. 

3.3. При проведенні семестрового контролю у формі заліку 

(диференційованого заліку) підсумкова оцінка за 100-баловою шкалою формується 

за результатами поточного контролю знань з цієї дисципліни і вноситься у 

відомість обліку успішності. 



 

3.4. Запрошення здобувачів вищої освіти на відеоконференцію здійснюється 

засобами телекомунікаційного зв’язку. 

3.5. Під час проведення семестрового контролю у формі екзамену необхідно 

ідентифікувати особу здобувача вищої освіти шляхом: 

– встановлення аудіо та візуального контакту зі здобувачами вищої освіти 

на вибраній платформі відеоконференцій за допомогою логіна (ідентифікатора) і 

пароля; 

– демонстрацію студентського квитка, або залікової книжки, або іншого 

документа, що посвідчує особу; 

– науково-педагогічний працівник фіксує факт присутності здобувача 

вищої освіти та відповідності представленого ним документа. 

3.6. Якщо заходи поточного контролю дозволяють однозначно визначити 

рівень набуття передбачених програмою навчальної дисципліни результатів 

навчання, допускається виставлення підсумкової оцінки за екзамен шляхом 

пропорційного перерахунку семестрових оцінок у підсумкову оцінку. 

3.7. Семестрові екзамени відбуваються із використанням лише тестових 

запитань із активованою опцією автоматичного вибору випадкових тестових 

запитань з бази тестів для кожного здобувача вищої освіти, а також 

перемішуванням запропонованих варіантів відповіді та які повною мірою 

забезпечують демонстрування здобувачем вищої освіти передбачених програмою 

дисципліни результатів навчання. 

3.8. Не пізніше ніж за 3 робочих днів до проведення семестрового екзамену 

науково-педагогічний працівник (екзаменатор) зобов’язаний повідомити 

здобувачів вищої освіти про час проведення консультації та надіслати їм логін 

(ідентифікатор) і пароль відеоконференції. 

3.9. Передекзаменаційна консультація проводиться засобами 

відеоконференцій за затвердженим розкладом і оприлюдненим на офіційній веб-

сторінці навчально-наукового інституту (факультету). Під час проведення 

передекзаменаційної консультації науково-педагогічним працівником 

(екзаменатором) здійснюється попередня перевірка технічних параметрів 

налаштування зв’язку зі здобувачами освіти з метою подальшого усунення 

виявлених технічних проблеми. 

3.10. Здобувачі вищої освіти повинні мати надійний інтернет-зв’язок. 

3.11. У разі виникнення під час складання екзамену обставин непереборної 

сили здобувач вищої 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 і час перескладання екзамену визначається деканатом 

і екзаменатором в індивідуальному порядку. 

3.12. Якщо здобувачі вищої освіти, які допущені до складання екзамену з 



 

об’єктивних причин не можуть взяти в ньому участь із використанням визначених 

технічних засобів, то вони мають надати в деканат і екзаменаторові підтверджуючі 

матеріали до початку екзамену. 

3.13. У такому випадку екзаменатором обирається альтернативний варіант 

складання екзамену, який би забезпечував ідентифікацію особи здобувача вищої 

освіти, дотримання академічної доброчесності та можливість перевірки результатів 

навчання здобувача освіти. Одним з таких варіантів може бути написання 

здобувачем вищої освіти екзаменаційного завдання від руки, його фотографування 

(сканування) та надсилання екзаменаторові засобами електронного зв’язку. 

3.14. За організацію та проведення семестрового контролю здобувачів вищої 

освіти в умовах карантину, забезпечення ідентифікації особи здобувача вищої 

освіти відповідають директор інституту (декани факультетів), завідувачі кафедр, 

науково-педагогічні працівники – екзаменатори. 

3.15. Результати семестрового контролю в день проведення вносяться у 

відомості обліку успішності, які директор інституту (декан факультету) надсилає 

на електронні пошти науково-педагогічних працівників. 

3.16. Після проведення семестрового контролю заповнена відомість обліку 

успішності надсилається науково-педагогічним працівником на електронну пошту 

деканату (або може передаватись особисто) для підготовки наказів про 

переведення здобувачів на наступний курс, про допуск до підсумкової атестації 

тощо. 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ 

4.1. Захист курсових робіт в умовах карантину проводиться дистанційно за 

затвердженим кафедрою розкладом, який оприлюднюється на офіційній веб-

сторінці кафедри і навчально-наукового інституту (факультету) та надсилається 

кафедрою здобувачам вищої освіти засобами телекомунікаційного зв’язку. 

4.2. Файл з текстом (матеріалами) курсової роботи у форматі doc/docx або 

його архів здобувач надсилає на електронну адресу кафедри (після перевірки її 

керівником) для перевірки на плагіат не пізніше, ніж за 10 днів до дати захисту. 

4.3. Рецензія на курсову роботу надсилається керівником на кафедру 

засобами телекомунікаційного зв’язку (скан-копія). 

4.4. Не пізніше ніж за 3 робочих днів до проведення захисту курсових робіт 

керівник зобов’язаний повідомити здобувача вищої освіти про час проведення 

захисту курсових робіт у режимі відеоконференції та надіслати йому логін 

(ідентифікатор) і пароль відеоконференції. 

4.5. Захист курсових робіт проводиться дистанційно перед комісією в режимі 

відеоконференції з обов’язковою фотофіксацією. 

4.6. Перед початком захисту курсових робіт Голова комісії розпочинає 

відеоконференцію, комісія здійснює ідентифікацію здобувачів та інформує їх про 

правила проведення захисту курсових робіт, критерії оцінювання і часові 

обмеження. 



 

4.7. Результати оцінювання курсової роботи вносяться у відомість обліку 

успішності. 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ЗВІТІВ З ПРАКТИКИ 

5.1. Захист звітів з практики в умовах карантину проводиться дистанційно за 

затвердженим кафедрою розкладом, який оприлюднюється на офіційній веб-

сторінці кафедри і навчально-наукового інституту (факультету) та надсилається 

кафедрою здобувачам вищої освіти засобами телекомунікаційного зв’язку. 

5.2. Документацію з практики (щоденник практики, звіт про виконання 

індивідуального завдання тощо) здобувачі вищої освіти доставляють поштою чи 

кур’єром керівникам практики. 

5.3. Не пізніше ніж за 5 робочих днів до проведення захисту звітів з практики 

керівник практики зобов’язаний повідомити здобувача про час проведення захисту 

звіту в режимі відеоконференції та надіслати їм логін (ідентифікатор) і пароль 

відеоконференції. 

5.4. Захист звітів з практики проводиться дистанційно перед комісією в 

режимі відеоконференції з обов’язковою фотофіксацією. 

5.4. Перед початком захисту звіту з практики Голова комісії розпочинає 

відеоконференцію, комісія здійснює ідентифікацію здобувачів та інформує їх про 

правила проведення захисту звіту, критерії оцінювання і часові обмеження. 

5.5. Підсумкова оцінка за практику вноситься у відомість обліку успішності. 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЕКЗАМЕНІВ 

6.1. Кваліфікаційні екзамени здобувачів вищої освіти в умовах карантину 

проводяться відповідно до затвердженого графіку освітнього процесу та 

затверджених розкладів. Затверджені в установленому порядку розклади 

кваліфікаційних екзаменів і консультацій оприлюднюються на офіційній веб-

сторінці навчально-наукового інституту (факультету) та надсилаються здобувачам 

вищої освіти засобами телекомунікаційного зв’язку. 

6.2. У розкладі зазначається день і години початку роботи екзаменаційної 

комісії та проведення атестаційного екзамену у різні дні для різних груп здобувачів 

вищої освіти, можливість повторного складання атестаційного екзамену тими 

здобувачами вищої освіти, у кого виникли технічні перешкоди під час першої 

спроби. 

6.3. Не пізніше ніж за 5 робочих днів до проведення консультації секретар 

екзаменаційної комісії зобов’язаний повідомити здобувачів вищої освіти про час 

проведення консультації і надіслати їм логін (ідентифікатор) і пароль 

відеоконференції. 

6.4. Під час консультації здобувачі вищої освіти повинні бути ознайомлені зі 

змістом і структурою завдань, що виносяться на атестаційний іспит; критеріями 

оцінювання відповідей здобувачів. 

6.5. Передатестаційна консультація проводиться засобами відеоконференцій. 

Під час проведення консультації науково-педагогічним працівником здійснюється 



 

попередня перевірка технічних параметрів налаштування зв’язку зі здобувачами 

освіти з метою подальшого усунення виявлених технічних проблеми. 

6.6. Не пізніше ніж за 5 робочих днів до проведення кваліфікаційного 

екзамену секретар екзаменаційної комісії зобов’язаний повідомити здобувачів 

вищої освіти про час проведення екзамену і надіслати їм логін (ідентифікатор) і 

пароль відеоконференції. 

6.7. У встановлений розкладом час початку кваліфікаційного екзамену 

секретар екзаменаційної комісії розпочинає відеоконференцію, долучає до неї 

членів екзаменаційної комісії та здобувачів, допущених до кваліфікаційного 

екзамену, здійснює ідентифікацію здобувачів відповідно до п. 3.5 цього 

Положення. Комісія інформує здобувачів про правила проведення 

кваліфікаційного екзамену, критерії оцінювання та часові обмеження. 

6.8. Кваліфікаційний екзамен проводиться у режимі тестування (перша 

частина) та в усній формі дистанційно (в режимі відеоконференції).  

6.9. При проведенні тестування через систему дистанційного навчання 

Університету кожен здобувач вищої освіти дає відповіді на 100 тестових завдань. 

6.10. Кваліфікаційний екзамен відбувається із активованою опцією 

автоматичного вибору випадкових тестових запитань з бази тестів для кожного 

здобувача вищої освіти, а також перемішуванням запропонованих варіантів 

відповіді та які повною мірою забезпечують демонстрування здобувачем вищої 

освіти передбачених освітньо-професійною програмою результатів навчання. 

6.11. Варіант, який студент отримав для виконання тестових завдань є 

одночасно варіантом екзаменаційного білету для усної відповіді. 

6.12. Відповідно до варіанту екзаменаційного білету, здобувач вищої освіти 

готує відповідь на питання екзаменаційного білету, після чого, у встановлений 

екзаменаційною комісією час, надсилає письмову відповідь із обов’язковим 

зазначенням дати складання кваліфікаційного екзамену, особистого підпису, на 

створену електронну пошту екзаменаційної комісії до якої мають доступ усі члени 

комісії. 

6.13. У режимі відеоконференції здобувач вищої освіти відповідає на питання 

та додаткові запитання членів екзаменаційної комісії. 

6.14. Члени екзаменаційної комісії оцінюють відповіді здобувачів вищої 

освіти. Підсумкова оцінка за 100-баловою шкалою формується на основі 

індивідуальних оцінок усіх членів екзаменаційної комісії з урахуванням балу, 

отриманого за результатами тестування, усної відповіді на питання 

екзаменаційного білету та відповідей на додаткові питання членів екзаменаційної 

комісії. 

6.15. Після відповідей усіх здобувачів вищої освіти, хто за розкладом складав 

кваліфікаційний екзамен, голова екзаменаційної комісії оголошує результати 

кваліфікаційного екзамену, а секретар екзаменаційної комісії вносить їх у протокол 

засідання екзаменаційної комісії. 



 

6.16. У разі виникнення під час складання атестаційного екзамену обставин 

непереборної сили здобувач вищої освіти повинен негайно повідомити секретаря 

комісії 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 і об’єктивних факторів, що 

перешкоджають його завершенню. За цих обставин можливість і час перескладання 

кваліфікаційного екзамену визначається екзаменаційною комісією в 

індивідуальному порядку. 

6.17. Якщо здобувачі вищої освіти, які допущені до складання 

кваліфікаційного екзамену з об’єктивних причин не можуть взяти в ньому участь 

із використанням визначених технічних засобів, то вони мають надати 

екзаменаційній комісії підтверджуючі матеріали до початку кваліфікаційного 

екзамену. 

6.18. У такому випадку екзаменаційною комісією обирається альтернативний 

варіант складання кваліфікаційного екзамену, який би забезпечував ідентифікацію 

особи здобувача вищої освіти, дотримання академічної доброчесності та 

можливість перевірки результатів навчання здобувача освіти. Одним з таких 

варіантів може бути написання здобувачем вищої освіти екзаменаційного завдання 

від руки, його фотографування (сканування) та надсилання екзаменаційній комісії 

засобами електронного зв’язку.  

6.19. Секретар екзаменаційної комісії подає протоколи засідань 

екзаменаційної комісії в деканат не пізніше наступного робочого дня після 

проведення запланованих засідань. Секретар має право зібрати підписи голови і 

членів екзаменаційної комісії на паперових примірниках всіх документів 

(протоколах, залікових книжках тощо) після закінчення карантину та надати 

дооформлені документи щодо результатів проведення кваліфікаційних екзаменів у 

деканат і навчальний відділ університету. 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ 

РОБІТ 

7.1. Захисти кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в умовах 

карантину проводяться відповідно до затвердженого графіку освітнього процесу та 

затверджених розкладів. Затверджені в установленому порядку розклади захисту 

кваліфікаційних робіт оприлюднюються на офіційній веб-сайті Університету та 

надсилаються здобувачам вищої освіти засобами телекомунікаційного зв’язку. 

7.2. Файл з текстом (матеріалами) кваліфікаційної роботи у форматі doc/docx 

або його архів здобувач надсилає на електронну адресу кафедри відповідно до 

затвердженого кафедрою графіку та надсилається здобувачам вищої освіти 

засобами телекомунікаційного зв’язку. 

7.3. Документи, які вимагають підписів і є складовими кваліфікаційної 

роботи або супроводжують її, в оцифрованому вигляді (скан-копії), вставляють у 

файл кваліфікаційної роботи (за потреби) або надсилаються на випускову кафедру 



 

засобами телекомунікаційного зв’язку. 

7.4. Перевірка кваліфікаційних робіт на академічний плагіат здійснюється 

відповідно до Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у 

наукових, навчально- і науково-методичних роботах науково-педагогічних 

працівників та здобувачів вищої освіти у Львівському торговельно-економічному 

університеті. 

7.5. Після успішної перевірки кваліфікаційної роботи на академічний плагіат: 

- здобувач друкує кваліфікаційну роботу, підписує титульну сторінку 

кваліфікаційної роботи, завдання на кваліфікаційну роботу; зшиває кваліфікаційну 

роботу та доставляє її поштою або кур’єром на випускову кафедру; 

- наукові керівники подають відгуки на кваліфікаційні роботи здобувачів 

вищої освіти. 

7.6. Завідувач кафедри передає секретарю екзаменаційної комісії: 

- кваліфікаційну роботу, підписану здобувачем вищої освіти, науковим 

керівником і завідувачем кафедри; 

- письмовий відгук наукового керівника; 

- інші матеріали (опубліковані тези за матеріалами конференцій, статті тощо). 

7.8. Додатково на електронну адресу випускової кафедри здобувач надсилає 

презентацію виступу на захисті кваліфікаційної роботи в форматі ppt/pptx/pdf. 

7.9. Не пізніше ніж за 5 робочих днів до проведення захисту кваліфікаційних 

робіт секретар екзаменаційної комісії зобов’язаний повідомити здобувачів вищої 

освіти про час проведення захисту кваліфікаційних робіт і надіслати їм логін 

(ідентифікатор) і пароль відеоконференції. 

7.10. У встановлений розкладом час початку захисту роботи секретар 

екзаменаційної комісії розпочинає відеоконференцію, долучає до неї членів 

екзаменаційної комісії і здобувачів, допущених до захисту, здійснює ідентифікацію 

здобувачів відповідно до п. 3.5 цього Положення та інформує їх про правила 

проведення захисту кваліфікаційних робіт, критерії оцінювання та часові 

обмеження. 

7.11. Захист кваліфікаційних робіт проводиться дистанційно в синхронному 

режимі (відеоконференції) з обов’язковою відеофіксацією. 

7.12. Підсумкова оцінка за 100-баловою шкалою формується на основі 

індивідуальних оцінок усіх членів екзаменаційної комісії. 

7.13. Після захисту усіх здобувачів вищої освіти, хто за розкладом захищав 

кваліфікаційну роботу, Голова екзаменаційної комісії оголошує результати 

захисту, а секретар екзаменаційної комісії вносить їх у протокол засідання 

екзаменаційної комісії. 

7.14. Цифровий запис процесу захисту кваліфікаційних робіт зберігається 

протягом одного року на кафедрі і у відділі моніторингу якості освіти та 

акредитації. 



 

7.15. Секретар екзаменаційної комісії подає протоколи засідань 

екзаменаційної комісії до деканату не пізніше наступного робочого дня після 

проведення запланованих захистів кваліфікаційних робіт. Секретар екзаменаційної 

комісії має право зібрати підписи голови і членів екзаменаційної комісії на 

паперових примірниках всіх документів (протоколах, залікових книжках тощо) 

після закінчення карантину та надати дооформлені документи щодо результатів 

захисту в деканат і навчальний відділ університету, а кваліфікаційні роботи до 

архіву у встановленому порядку. 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

8.1 Цей Порядок набирає чинності з дати затвердження Вченою радою 

Львівського торговельно-економічного університету. 

8.2 Зміни та доповнення до цього Порядку розглядаються і затверджуються 

Вченою радою Університету та вводяться в дію наказом ректора. 

8.3. Тимчасовий порядок є обов’язковим для використання під час організації 

поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти у 

Львівському торговельно-економічному університеті в умовах карантину. 


