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  В.Р. Яцкевич 

 

Тимчасовий порядок дистанційної роботи екзаменаційної комісії з 

проведення вступних іспитів у Млинівському державному 

технолого-економічному коледжі у 2020 р. в умовах карантину 

 

Тимчасовий порядок дистанційної роботи екзаменаційної комісії з 

проведення вступних іспитів у Млинівському державному технолого-

економічному коледжі у 2020 р. в умовах карантину розроблений на основі 

«Тимчасового порядку дистанційної роботи екзаменаційної комісії у 

Млинівському державному технолого – економічному коледжі» у 2019/2020 н.р. 

в умовах карантину, розробленого відповідно до рішення Кабінету Міністрів 

України щодо запровадження карантину для всіх типів закладів освіти незалежно 

від форм власності і сфери управління, листа Міністерства освіти і науки України 

№ 1/9-154 від 11.03.2020 р., рішень Уряду про продовження карантину. Цей 

документ є складовою частиною «Положення про організацію освітнього процесу 

у Млинівському державному технолого - економічному коледжі, «Положення про 

екзаменаційні комісії у Млинівському державному технолого - економічному   

коледжі». 

1. Екзаменаційні комісії  вступних іспитів (далі ЕК) проводять, 

відповідно до затвердженого графіку, дистанційну роботу з оцінки рівня 

знань вступників. 

2. Для організації дистанційної роботи ЕК  Приймальна комісія 

коледжу: 

 Розробляє та затверджує з головою комісії розклад проведення 

вступних іспитів та роботи ЕК; 

 Розміщують розклад роботи  ЕК на офіційному сайті коледжу та 

доводять його до відома членів ЕК та абітурієнтів; 

 Готують згідно з вимогами Положення про екзаменаційні комісії у 

Млинівському державному технолого-економічному коледжі усі документи 

потрібні для роботи ЕК, розміщують їх електронні копії на Googlе Диску, 

надають доступ голові та членам ЕК; 



 Забезпечують у період роботи ЕК якісний дистанційний зв'язок між 

всіма членами ЕК та абітурієнтами (з використанням електронних ресурсів 

Zoom, CiscoWebexMeeting тощо); 

3. Забезпечують згідно з вимогами Положення про екзаменаційні комісії 

у Млинівському державному технолого – економічному коледжі у день 

проведення роботи ЕК контроль за своєчасним оформленням усієї необхідної 

документації ЕК.  

4. У день проведення вступного іспиту члени ЕК: 

 після реєстрації усіх членів ЕК та абітурієнтів на відповідному 

електронному ресурсі (Zoom, CiscoWebexMeetings тощо) та встановлення з 

ними відеозв’язку, інформують про процедуру дистанційного екзамену, 

доводять до їх відома підготовлені екзаменаційні матеріали, завдання, тощо ; 

 відповідно до встановлених вимог загальної та одиночної 

комунікації організовують дистанційно написання та перевірку письмової 

частини екзаменаційних завдань (використовуючи можливості електронної 

пошти, Viber, Messenger, тощо); 

 організовують і дистанційно проводять співбесіди, ставлять 

запитання та доводять  абітурієнтам результати  іспиту; 

5. Для організації дистанційної роботи секретар ЕК: 

 забезпечує інформування та он-лайн адміністрування роботи ЕК, 

правильне і своєчасне оформлення документів; 



ДОДАТОК ДО ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ  ВСТУПНИХ 

ІСПИТІВ ДИСТАНЦІЙНО 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дистанційні технології навчання передбачають здійснення взаємодії 

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

1.2. Дистанційна комунікація учасників освітнього процесу у 

Млинівському державному технолого – економічному коледжі може 

здійснюватися через засоби комунікації, вбудовані до системи управління 

навчанням (LMS), електронну пошту, месенджери (Viber, Telegram та ін.), 

відеоконференції ( ZOOM), форуми, чати тощо. 

1.3. Контрольні заходи освітнього процесу із застосуванням дистанційних 

технологій навчання повинні відповідати таким вимогам: 

● авторизований доступ до інформаційно-комунікаційних інструментів 

організації дистанційного навчання; 

● можливість визначення часу початку і завершення доступу, тривалості 

виконання завдань; 

● об’єктивність критеріїв перевірки результатів виконання з активним 

використанням автоматизованих засобів оцінювання знань. 

2. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 

2.1. Процедуру проведення визначення знань абітурієнтів у 

Млинівському державному технолого–економічному коледжі з використанням 

дистанційних технологій навчання має бути затверджено рішенням 

педагогічної ради коледжу, оприлюднено на сайті коледжу та заздалегідь 

доведено до відома абітурієнтів та членів екзаменаційної комісії вступних 

іспитів. 

2.2. Визначення знань абітурієнтів у Млинівському державному 

технолого–економічному коледжі має здійснюватися в синхронному режимі 

(відеоконференція) на базі платформи ZOOM. Рекомендовано здійснювати 

цифрову фіксацію (відеозапис, аудіозапис, фото фіксацію тощо) процесу іспиту. 

2.3. У випадку виникнення у абітурієнта технічних перешкод слід 

негайно повідомити членів екзаменаційної комісії або іншу уповноважену 

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

месенджер тощо) з обов’язковою фото- або відеофіксацією об’єктивних 

факторів, що перешкоджають його завершенню. За цих обставин можливість та 

час здачі вступного іспиту визначається членами комісії в індивідуальному 

порядку. 

2.4. Напередодні проведення вступного іспиту члени ЕК проводять 

передекзаменаційну консультацію. Консультація проводиться засобами аудіо- 

та відео зв'язку у формі конференцій за заздалегідь погодженим часом. Під час 

проведення консультації рекомендується здійснювати попередню перевірку 

технічних засобів зв'язку. 



До початку екзамену необхідно провести ідентифікацію абітурієнта. 

2.5. Після того, як усі абітурієнти групи виконають завдання вступного 

іспиту – члени екзаменаційної комісії приймають рішення щодо результатів 

екзамену та заповняють відомість вступного іспиту. 



 

 


