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1. ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. «Тимчасовий порядок оргашзаци i проведения зимовоТ залжово- 

екзаменацшноТ cecii та випускноТ атестацн 2022/2023 н.р. на факультет! 
шоземних мов Уманського державного педагопчного ушверситету 
iMCHi Павла Тичини в умовах военного стану (дал! Тимчасовий 
порядок) регулюе питания оргашзаци i проведения зал!к!в, екзамешв, 
захисту курсових робгг та практик, випускноТ атестацн гз 
використанням техшчних засоб!в вщеозв'язку та платформ 
дистангцйного навчання для здобувач!в вигцоТ осв!ти денноТ та заочноТ 
форм навчання на факультет! шоземних мов (дал! - факультет) 
Уманського державного педагопчного ушверситету !меш Павла 
Тичини (дал! - Ушверситет) в умовах военного стану.

1.2. Тимчасовий порядок розроблено в!дпов!дно до Указу Президента 
УкраТни №753/2022 в!д 12.08.2022р. "Про продовження строку дп 
военного стану в У крапп" та Указу Президента УкраТни №757/2022 в!д 
07.1 1.2022 р. «Про продовження строку дп военного стану в Укради», 
наказу МОН УкраТни №235 в!д 07.03.2022р. «Про деяк! питания 
оргашзаци роботи заклад!в фаховоТ передвищоТ, вигцоТ оевгги на час 
военного стану», наказу МОП №265 в!д 21.03.2022р. «Про проведения 
атестацн випускниюв заклад!в фаховоТ передвищоТ, вигцоТ оевпи», 
в!дггов!дно до листа МОН УкраТни №1/7322-22 вщ 30.06.2022р. «Про 
оргагпзащю 2022/2023 навчального року» та низки локальних 
нормативних докумеггпв Ушверситету, а саме: «Положения про 
оргашзацно оевпнього пронесу в Уманському державному 
педагогичному университет! !меш Павла Тичини (нова редакгця)»



(затвердженого на засщанш вчено’Г ради ушверситету протокол №1 1 в!д 
22.02.2022, введено в д!ю наказ №251 о/д в!д 25.02.2022), «Положения 
про дистанцшне навчання в Уманському державному педагопчному 
ушверситет) iMeni Павла Тичини (нова редакшя)» (затвердженого на 
засщанш вчено’Г ради ушверситету протокол №16 в!д 25.06.2019, 
введено в дно наказ №358 о/д в!д 02.07.2019), «Положения про порядок 
створення та оргашзацпо роботи екзаменацшно’Г KOMicii' в Уманському 
державному педагогичному ушверситеии 1меш Павла Тичини (нова 
редакшя)» (затвердженого на засчданш вчено’Г ради ушверситету 
протокол №6 гид 24.1 1.2020, введено в д!ю наказ №1537 о/д в!д 27.1 1 
2020), «Положения про освгпп програми в Уманському державному 
педагогичному ушверситет! 1меш Павла Тичини (нова редакшя)» 
(затвердженого на засщанш вчено’Г ради ушверситету протокол №13 гид 
04.03.2021, введено в д!ю наказ №268 о/д вцг 04.03 2021), «Положения 
про оргашзашю практик в Уманському державному педагогичному 
университет! iMeni Павла Тичини» (затвердженого на засщанш вчено’Г 
ради ушверситету протокол №10 гид 26.01.2021), «Положения про 
курсов! роботи в Уманському державному педагогичному ушверситеп 
iMeni Павла Тичини» (затвердженого на засщанш вчено’Г ради 
ушверситету протокол №10 в!д 26.04.2016), «Положения про випускш 
квал1ф1кашйш роботи в Уманському державному педагопчному 
ушверситеии iMeni Павла Тичини (нова редакшя)» (затвердженого на 
засчдашп вчено’Г ради ушверситету протокол №6 гид 24.11.2020, 
введено в д!ю наказ №1536 о/д в!д 27.11 2020), «Положения ггро 
науково-методичну KOMiciro факультету/шституту» (затвердженого на 
зас!дашп вчено’Г ради ушверситету протокол №8 вщ 29.01.2019, 
введено в ;ню наказ №83 о/д гид 04.02. 2019), «Положения про 
забезпеченпя я косин освггпьо’Г /пяльносп та якос'п вищо’Г освгги в 
Уманському державному педагогичному ушверситеп iMerri Павла 
Тичини» (затвердженого на засщанш вчено’Г ради ушверситету 
протокол №10 в1д 26.12.2019, введено в д!ю наказ №175 о/д вщ 
27.02.2019), та наказу ректора угпверситету №1561 о/д в!д 21.11.2022 
«Про завершения периюго семестру 2022/2023 н.р. i проведения 
зимово'Г залжово-екзаменашйно’Г ceciT та випускно’Г атестацп».

1.3. Головним заеданиям Тим часового порядку е створення р!вних умов для 
здобувач!в вищо’Г освпи реаипзувати свое право на одержания яюсних 



освггшх послуг, свосчасного складання зимовоТ залжово- 
екзаменацшноТ ceciT 2022/2023 н.р. та випускноТ атестацп.
Тимчасовий порядок передбачас використання платформ дистанцшного 
навчання Moodie, Google Classroom, Google Meet, Skype та месенджер!в 
WhatsApp, Viber, Telegram та/або мобгпьного зв’язку (у синхронному 
режим!), та/або електронноТ ношти для проведения зал!юв, екзамешв, 
захисту курсових робп' i практик, випускноТ атестацп здобувач!в вищоТ 
освгги за другим (мапстерським) р!внем вищоТ освгги денноТ та заочно? 
форм навчання на nepion оголошення в Украпп военного стану.

2. ЗАЛ1КОВО-ЕКЗАМЕНАЦ1ЙНА СЕС1Я ТА Л1КВ1ДАЦ1Я 
АКАДЕМ1ЧНО1 ЗАБОРГОВАНОСТ1 ДЛЯ ЗДОБУВАЧ1В ВИЩО1

ОСВ1ТИ
Залжово-екзаменацшна сес1я та лжвщашя академ!чноТ заборгованост! 
для здобувач!в вищоТ освгги, яю навчаються за ус1ма освИшми 
програмами гпдготовки фах!вшв освпшх ступешв «бакалавр» та 
«мапстр» ycix курс!в денноТ та заочно? форм навчання проводиться 
зпдно гз затвердженим графжом освтгього пронесу на 2022/2023 н.р., 
розкладом залжово-екзаменацшноТ ceciT, розкладом лжвщацп 
академ!чноТ заборгованост! та графжом випускноТ атестацп.
Розклади проведения залжчв, екзамешв, захисту курсових роб!т та 
практик в обов'язковому порядку мають бути оприлюднеш на 
офщшшй веб-CTopinni факультету у рубрищ «ОсвНнш пронес». 
Адмппстращя факультету сгпльно з гарантами освтпх програм, 
науково-педагопчними пращвниками (НПП) та кураторами 
академ!чних труп забезпечують доведения nici' шформацп до студент!в. 
Диспетчер деканату готуе вщомост! облжу усшшностц а заступник 
декана з навчально-методичноТ роботи завчасно розсилае Тх на 
електрошп ношти 111111, як! викладають в!дпов!дш дисциплши 
навчального плану та приймають екзамсни (залжи) у студент!в. 
Завершивши проведения контролю (не шзшше наступного дня шсля 
його проведения) HI 111 з! своеТ особистоТ електронноТ скриньки 
надсилас заповнену в!дом!сть обл!ку усншшост! у цифровому формат! 
на електронну пошту факультету з метою свосчасного формування 
зведених матер!ал!в за результатами л!тньоТ залжово-екзаменацшноТ 
ceciT, для гпдготовки службових записок на нарахування стипендш, 
переведения студенпв на иаступний курс тощо. Орипиали вщомостей з 
(пдписами НПП, залжових книжок та журнал!в академ!чних труп 



мають бути оформлен! зпдно з чинним «Положениям про оргашзащю 
освггнього пронесу».

2.3. Проведения контрольних заходов гпд час зимовоТ залжово- 
екзаменащйно!' ceci'T в умовах военного стану !з використаиням 
платформ дистанцшного навчання Moodie, Google Classroom, Google 
Meet, Skype, Microsoft Teams, Webex Teams та месеиджер!в WhatsApp, 
Viber, Telegram та/або мобильного зв’язку у синхронному режим!), 
та/або електронноТ пошти для здобувач!в вищоТ осв!ти 
здшсиюватиметься наступним чином:
а) зал!ки виставляються за результатами накопичених бал!в упродовж 
семестру або за результатами шдсумкового контролю у форм! 
тестування;
б) екзамени проводяться в одгпй !з форм: тестування та/або усна 
в!дпов!дь на питания б!лету. Або екзаменацшна оцшка з навчально!' 
дисцишпни виставляеться студенту за результатами накопичених бал!в 
упродовж семестру.

2.4. Захист курсових робп здобувач!в вито!' осв!ти денно!' та заочно!' форм 
навчання вщбуваеться в!дпов!дно до розкладу з використаиням 
вищезазначених засоб!в комушкац’п. За 10 робочих дшв до захисту 
здобувач вищоТ оевпи подае курсову роботу в електронному вигляд! 
науковому кер!внику для перев!рки. Науковий кер!вник за 5 дшв до 
захисту подае кпщевий вар!ант курсовоТ роботи у електронному 
вигляд! на електронш пошти члешв KOMicii i завщувачу кафедри для 
ощнювання роботи. У випадку, якщо у члешв ком!сп виникають 
питания, в!дпов!д! на як! може виключно дати здобувач оевпи, 
зав!дувач кафедри оргашзовуе в режим! онлайн зустр!ч для 
обговорення, на якш присутш кер!вник роботи, здобувач осщти, члени 
KOMicii, гарант осв!тньоТ програми та представник студентського 
самоврядування.

2.5. Захист практик здобувач!в виню!' оевпи вщбуваються по завершению 
термнпв проходження практики. Матер!али практик у паперовому або 
електронному вигляд! студенти направляють кер!вникам практики та 
методистам упродовж 5 робочих дшв по завершению термшу 
проходження практики (протокол пауково-методично!' ком!с!Т №3 в!д 
1 1 березня 2022 року).

3. ВИ ПУСКИ А АТЕСТАЦ1Я ЗДОБУВАЧ1В ВИЩО1 ОСВ1ТИ
3.1. Випускна атестащя здобувач!в вищоТ оевпи вщбуваеться вщповщно до 

затвердженого граф!ку.



3.2. Деканат та голова екзаменашйноТ комки (ЕК) разом !з членами ком!с!й, 
гарантами оевгппх програм, завщувачами випускових кафедр 
оргашзовують та та проводить консультацп в режим! онлайн для 
здобувач!в вищоТ оевгги щодо оргашзацп та проведения винускноТ 
атестацп у дистанщйнш форм!. Лаборант випусковоТ кафедри та 
шженер-програмкт факультету оргашзовують онлайн зв'язок з ус!ма 
учасниками випускноТ атестацп. Секретар ЕК своечасно здшснюс 
оформления ycicT необхщноТ документацн (окр!м шдпиав голови i 
члешв ЕК) у день проведения.

3.3. Випускна атесташя здобувач!в вищоТ оевгги проводиться у формах 
усного екзамену - комплексний квал!ф!кац!йний екзамен, 
квал!ф!кац!йний екзамен, комплексний випускний екзамен, випускний 
екзамен (01 HI «Середня оевгга (Мова i лггература (англшська))»), або 
захисту квал!ф!кашйноТ роботи (ОПП «Фшолопя. Германськ! мови та 
лператури (переклад включно), перша - англшська» в!дпов!дно до 
осв!тшх програм. ГНд час консультацп здобувачам вищоТ оевгги, як! 
складають випускну атестацно у форм! екзамену, наголошують на 
необхщност! шдготувати чистий аркуш паперу для написания плану 
вцшовщей питань екзаменацшного б!лету.

3.4. Зм!ст екзамешв визначасться в!дпов!дними програмами. Процедура 
проведения екзамешв у дистаицшиш форм! воображена у 
шетруктивно-методичних рекомендашях щодо проведения винускноТ 
атестацп, як! затверджен! вченою радою факультету шоземних мов 
протокол № 4 в! д 30 листопада 2022 року.

3.5. 11опередп!й захист та захист квал!ф!кац!йних робгг в умовах карантину
вщбувасться у режим! вщеоконференцп за допомогою платформи 
Google Meet (вщображено у шетруктивно-методичних рекомендашях 
щодо проведения випускноТ атестацп, як! затверджен! вченою радою 
факультету шоземних мов протокол № 4 в!д 30 листопада 2022 року).

3.6. Дистанцшно провести сшвбесщи з! здобувачами вищоТ осв!ти та 
довести до Тх вщома резулыати винускноТ атестацп.

3.7. Заповнити упродовж 10 робочих дшв, визначених вимогами 
«Положения про порядок створення та оргашзащю роботи 
екзаменашйноТ ком!с!Т», у тому числ! протоколи засщання ЕК, зал!ков!
книжки тоню.


