
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Директор ДВНЗ «РКЕБ» 

_________ В.П.Романчук 

«__»________2020р. 

 

 

Тимчасовий порядок проведення весняно-літньої заліково-екзаменаційної 

сесії 2019-2020 навчального року в ДВНЗ «РКЕБ» в умовах карантину 

«Тимчасовий порядок проведення весняно-літньої заліково-

екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року в ДВНЗ «РКЕБ» в умовах 

карантину» розроблено відповідно до рішення Кабінету Міністрів України 

щодо запровадження карантину для всіх типів закладів освіти незалежно від 

форм власності і сфери управління, листів Міністерства освіти і науки України 

від 11.03.2020 №1/9-154, від 27.03.2020  № 1/9-178, рішення Уряду від 25 

березня 2020р. про продовження терміну карантину до 24 квітня 2020 р. 

«Тимчасовий порядок проведення весняно-літньої заліково-

екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року в ДВНЗ «РКЕБ» є складовою 

частиною положень «Про екзамени і заліки в ДВНЗ«РКЕБ» та «Про 

організацію освітнього процесу в ДВНЗ«РКЕБ». 

1. Весняно-літня заліково-екзаменаційна сесія для усіх студентів, всіх курсів 

навчання, проводиться згідно із затвердженим графіком освітнього процесу на 

2019-2020 навчальний рік. 

2. Для організації дистанційної форми проведення весняно-літньої заліково-

екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. завідувачі відділень: 

2.1. Розробляють та затверджують розклад проведення заліків і 

екзаменів, захисту курсових робіт для студентів денної і заочної 

форми навчання (та академічних груп), розміщують їх на офіційній 

web-сторінці коледжу, забезпечують доведення цієї інформації до 

студентів та педагогічних працівників коледжу, які викладають 

відповідні дисципліни навчального плану та приймають екзамен 

(залік), захисти курсових робіт керівників курсових робіт. 

2.2. Класні керівники готують відомості обліку успішності студентів, 

контролюють своєчасність (не пізніше наступного дня після 

проведення контрольного заходу) надсилання заповнених відомостей 

обліку успішності на електронну пошту коледжу та формують 

зведені матеріали за результатами весняно-літньої заліково-

екзаменаційної сесії для підготовки наказів для нарахування 

стипендії, переведення студентів на наступний курс тощо (оригінали 

відомостей з підписами викладачів будуть оформлені згідно з 



чинним «Положення про екзамени та заліки в ДВНЗ «РКЕБ» після 

закінчення заліково-екзаменаційної сесії) 

3. Викладачам і класним керівникам навчальних груп: 

3.1. Провести рубіжний контроль знань студентів станом на 13.03.2020р. 

(оцінки виставити в класних журналах навчальних груп). 

3.2. Продовження занять після 13.03.2020р. провести згідно розкладу і 

навчальних планів, з використанням технологій дистанційного 

навчання. 

3.3. Оцінку поточних знань студентів, заліків і екзаменів провести з 

використанням технологій дистанційного навчання, на основі 

розробленої викладачами навчально-інформаційної бази і технічних 

можливостей. Попередньо запропоновані технології дистанційного 

навчання і оцінки знань студентів, розглянути і схвалити на засіданні 

циклової комісії. 

3.4. Загальну семестрову оцінку оформити окремою відомістю з 

урахуванням рубіжного (аудиторного) і дистанційного контролю 

знань. 

3.5. Після 13.03.2020р., рубіжного контролю знань, класний журнал не 

заповнювати, до наступних роз’яснень Міністерства освіти і науки 

України. Поточні оцінки дистанційного контролю знань, записати на 

інших носіях інформації, для наступного їх перенесення до журналу. 

3.6. Прогули, пропуски занять до відомості допуску студентів до 

заліково-екзаменаційної сесії не заповнювати. 

3.7. Відомість допуску студентів до заліково-екзаменаційної сесії 

оформити класним керівником групи і старостою групи на основі на 

основі відомостей з окремих предметів, які додаються до зведеної 

відомості. 

3.8. Заліково-екзаменаційну сесію провести згідно розкладу. Результати 

оформити відомістю, яка разом з інформаційною базою 

(матеріалами) на основі якої проводився екзамен з використанням 

сучасних технологій дистанційного навчання, подавати завідувачу 

відділення. 

3.9. Оцінку лабораторних занять проведених до 13.03.2020р. включити 

до оцінки рубіжного контролю знань, а лабораторні передбачені 

навчальним планом після 13.03.2020 не оцінювати. 

4. Для забезпечення якісного проведенню дистанційної весняно-літньої сесії 

в коледжі: 

4.1. Заступнику директора з навчальної роботи Гусевику С.О., методисту 

коледжу Козлинець О.Ю., головам циклових комісій, завідувачам 

навчальних кабінетів організувати роботу з підготовки викладачами 



навчально-інформаційної бази для використання сучасних 

технологій навчання і контролю знань студентів. 

4.2. Викладачам циклової комісії інформатики і обчислювальної техніки 

надати методичну, інформаційну і технічну допомогу викладачам 

коледжу для використання новітніх технологій дистанційного 

навчання. 

4.3. Зав. бібліотекою коледжу проінформувати користувачів щодо 

можливості обслуговування в режимі он-лайн та забезпечення 

необхідного матеріалу (методичними розробками викладачів, темами 

із підручників, статтями з указаних періодичних видань та інші 

запити, замовивши за електронною адресою biblioteka.rkeb або по 

Скайпу). 

4.4. Головам циклових комісій до 01.06.2020р. подати у навчальну 

частину звіт про використання технологій дистанційного навчання 

окремими викладачами циклової комісії. 

4.5. Забезпечити доступність викладача для студента, його присутність 

на віртуальному робочому місці у встановлені години згідно 

розкладу занять. Класним керівникам проінформувати студентів про 

основний розклад занять та можливості (електронна адреса, вайбер) 

підтримання зв’язку студентів групи з викладачами. 

5. «Тимчасовий порядок проведення весняно-літньої заліково-

екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року в ДВНЗ «РКЕБ» в умовах 

карантину» при необхідності в дію вводиться наказом директора коледжу. 

 

 

Заступник директора        С.О. Гусевик 

з навчальної роботи     


