
Додаток № 1 

до наказу ДДУВС 

від 26.11.2021 № 1095 

ПОРЯДОК 

проведення атестаційного іспиту із застосуванням 

дистанційних технологій навчання 

в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 

1. Загальні положення 

1.1 Цей Порядок розроблено згідно вимог Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами), Закону України «Про освіту» від 

5 вересня 2017 року № 2145-VIII (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів 

України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження Національної рамки 

кваліфікацій», Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом 

МОН України від 25.04.2013 № 466 (зі змінами), стандартів вищої освіти, 

Рекомендацій щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації 

здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних 

технологій навчання, надісланих листом МОН України від 14.05.2020 № 1/9-

249, Статуту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 

Положення про організацію освітнього процесу у Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ, Положення про екзаменаційну 

комісію з проведення атестації здобувачів вищої освіти Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ, Положення про дистанційне 

навчання у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ, 

Кодексу Академічної доброчесності Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, Положення про академічну доброчесність у 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ (далі – 

Університет), інших нормативних актів України з питань освіти. 

1.2 Цей Порядок може застосовуватися в умовах, коли можливості 

фізичного відвідування Університету здобувачами освіти обмежені або 

відсутні, традиційні інструменти атестації здобувачів вищої освіти (далі — 

здобувачів) не можуть бути застосовані з причин непереборної сили (природні 

катаклізми, заходи карантинного порядку та інші форс-мажорні обставини). 

1.3 Атестаційний іспит проводиться як комплексна перевірка знань, 

умінь, навичок, цінностей та компетентностей здобувачів за атестаційними 

завданнями, складеними у повній відповідності до програми державної 

атестації. 
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2. Форми проведення атестаційного іспиту з використанням 

дистанційних технологій навчання та загальні вимоги до їх проведення 

2.1 Атестаційний іспит у формі захисту кваліфікаційної роботи з 

використанням дистанційних технологій навчання здійснюється за допомогою 

сервісу відеоконференцій, вбудованого в систему управління дистанційним 

навчанням на Електронній освітній платформі Університету. 

2.2 Атестаційний іспит навчання у формі екзамену (комплексного 

екзамену) з використанням дистанційних технологій навчання здійснюється за 

допомогою системи управління дистанційним навчанням на Електронній 

освітній платформі Університету. Він передбачає виконання здобувачами 

автоматизованого тесту у синхронному режимі з забезпеченням аутентифікації 

користувачів, з умовою недоступності використання сторонніх джерел 

інформації. 

2.3 Умовою проведення атестаційного іспиту у дистанційному режимі у 

будь-якій формі є надійна автентифікація здобувачів. Здобувачі повинні мати 

надійний інтернет-зв’язок, електронний пристрій з мікрофоном та 

відеокамерою, необхідне програмне забезпечення, що дозволить візуально 

ідентифікувати особистість здобувача. 

2.4 Система управління дистанційним навчання забезпечує 

авторизований доступ до інформаційно-комунікаційних інструментів 

організації дистанційного навчання, можливість визначення часу початку та 

завершення доступу, тривалості виконання завдань. 

2.5 Здобувачі, які допущені до складання атестаційного іспиту, але з 

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

визначених Університетом технічних засобів, мають надати деканату та 

екзаменаторові підтверджуючі матеріали до початку екзамену. У такому 

випадку екзаменаційною комісією має бути обраний альтернативний варіант 

складання іспиту, який би забезпечував ідентифікацію особи здобувача, 

дотримання академічної доброчесності та можливість перевірки результатів 

навчання здобувача. 

2.6 У разі виникнення безпосередньо під час складання іспиту обставин 

непереборної сили здобувач повинен негайно повідомити екзаменатора або 

іншу відповідальну особу про ці обставини за допомогою телефону, чат-

месенджеру Електронної освітньої платформи або іншими каналами зв’язку, з 

обов’язковою фото- або відеофіксацією стану виконання завдань та 
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об’єктивних факторів, що перешкоджають його завершенню. За цих обставин 

можливість допуску до додаткової сесії підсумкової атестації приймається 

Екзаменаційною комісією за поданням Апеляційної комісії Університету. 

2.7 Безпосередньо перед початком атестаційного іспиту зі застосуванням 

дистанційних технологій навчання здобувачі мають через веб-камеру показати 

студентський квиток з фотографією (за відсутності студентського квитка можна 

продемонструвати сторінку паспорту з фотографією). 

2.8 Передекзаменаційна консультація може проводитися засобами аудіо- 

або відеоконференцій за затвердженим розкладом. Під час проведення 

передекзаменаційної консультації необхідно здійснити попередню перевірку 

технічних параметрів налаштування зв’язку зі здобувачами, усунути виявлені 

проблеми. 

2.9 Розклад проведення атестаційного іспиту передбачає різні «хвилі» 

роботи екзаменаційної комісії, проведення іспиту у різні дні для різних груп 

здобувачів освіти та додаткову сесію повторного складання атестаційного 

іспиту тими здобувачами освіти, у кого виникли технічні перешкоди під час 

першої спроби. 

3. Атестаційний іспит у формі захисту кваліфікаційної роботи з 

використанням дистанційних технологій навчання 

3.1 Атестаційний іспит із застосуванням дистанційних технологій у 

формі захисту кваліфікаційної роботи з використанням дистанційних 

технологій навчання здійснюється за допомогою сервісу відеоконференцій, 

інтегрованого з системою управління дистанційним навчанням на Електронній 

освітній платформі Університету. Він реалізується в синхронному режимі з 

використанням веб-камер здобувачів та членів екзаменаційної комісії. 

3.2 Інтеграція сервісу відеоконференцій з системою управління 

дистанційним навчанням на Електронній освітній платформі Університету 

дозволяє забезпечити надійну авторизацію учасників. 

3.3 Атестаційний іспит із застосуванням дистанційних технологій у 

формі захисту кваліфікаційної роботи з використанням дистанційних 

технологій навчання передбачає поступове підключення здобувачів до відео-

конференції. 

3.4 На момент захисту кваліфікаційної роботи її паперовий примірник з 

власноручним підписом здобувача освіти має знаходитися в екзаменаційній 
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комісії. Його надання може здійснюватися особисто або засобами поштового 

зв’язку. 

3.5 Якщо на момент захисту кваліфікаційної роботи екзаменаційна 

комісія не одержала її паперовий примірник, підписаний здобувачем, то перед 

захистом здобувач має надіслати екзаменаційній комісії електронний 

примірник кваліфікаційної роботи. Тоді на початку процедури захисту секретар 

екзаменаційної комісії у присутності комісії та здобувача має оголосити перед 

виступом здобувача фразу: «Чи підтверджуєте Ви, (ПІБ здобувача освіти), 

надсилання (дата) кваліфікаційної роботи на тему ―Тема кваліфікаційної 

роботи‖ загальним обсягом (повна кількість сторінок разом з додатками) 

сторінок на електронну пошту Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ?‖». Відповідь здобувача освіти має бути зафіксована на 

відеозаписі захисту. 

3.6 Рішення екзаменаційної комісії про результат захисту 

кваліфікаційної роботи набирає чинності після одержання екзаменаційною 

комісією примірника роботи та після завершення оформлення 

супроводжувальних документів. 

3.7 Здобувачі, у виняткових випадках можуть подати письмову 

обґрунтовану заяву до екзаменаційної комісії про реалізацію альтернативи 

синхронному виступові у вигляді надсилання відеозапису свого виступу. У разі 

схвалення такої заяви здобувачі мають завчасно надіслати до екзаменаційної 

комісії відеозаписи їхніх виступів так, щоб на записі було видно самого 

здобувача та можна було однозначно ідентифікувати його особу та засвідчити 

факт його виступу. Запитання-відповіді до здобувача обов’язково проводяться у 

синхронному режимі. 

4. Атестаційний іспит у формі екзамену (комплексного екзамену) з 

використанням дистанційних технологій навчання 

4.1 У ході атестаційного іспиту із застосуванням дистанційних 

технологій навчання у формі екзамену (комплексного екзамену) здобувачам 

надається право розпочати складання екзамену в обраний ними час у 

визначеному розкладом проміжку. Максимальна тривалість складання іспиту 

від моменту його початку здобувачем має бути однаковою для всіх здобувачів. 

4.2 Інформація про структуру завдань, що виносяться на атестаційний 

іспит у формі екзамену: автоматизований тест включає 50 (п’ятдесят) тестових 

завдань, які для кожного здобувача рандомно (випадково) обрано з банку 
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тестових завдань з активованою опцією автоматичного перемішування 

варіантів відповіді. 

4.3 Інформація про структуру завдань, що виносяться на атестаційний 

іспит у формі комплексного екзамену: автоматизований тест включає 20 

(двадцять) тестових завдань з кожної дисципліни комплексного екзамену, які 

для кожного здобувача рандомно (випадково) обрано з банку тестових завдань з 

активованою опцією автоматичного перемішування варіантів відповіді. 

4.4 Інформація про зміст завдань, що виносяться на атестаційний іспит у 

формі екзамену (комплексного екзамену):  

4.4.1 кафедри включають до банку тестових завдань такі, що потребують 

творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при 

вирішенні практичних завдань; 

4.4.2 завдання не можуть бути успішно виконані шляхом копіювання 

відповідей з інших джерел та вимагають демонстрації здобувачами творчих 

навичок та передбачених програмою дисципліни результатів навчання; 

4.4.3 рекомендовано включати тестові завдання, які передбачають 

вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та 

дозволяють діагностувати рівень теоретичної та практичної підготовки 

здобувача та рівень його компетентності з навчальної дисципліни (навчальних 

дисциплін). 

5. Критерії оцінювання відповідей здобувачів 

5.1 Результати атестаційного іспиту оцінюються за 100-бальною 

шкалою, з обов’язковим переведенням підсумкових оцінок у національну 

шкалу та шкалу ЄКТС. 

5.2 Безпосередні критерії оцінювання відповідей здобувачів з 

конкретного іспиту визначаються в програмі відповідного атестаційного іспиту. 

 

Завідувач відділення 

дистанційного навчання ННІ ЗНПК 

полковник поліції Руслан ВАЛЄЄВ 

 


