
Інструкція проведення поточних іспитів в 

онлайн-режимі на факультеті 

агротехнологій та природокористування у 

період літньої екзаменаційної сесії 

2019-2020 н.р. 
(затверджена на засіданні вченої ради факультету 

АтаП, протокол №10 від 20.05.2020 р.)



Поточний іспит в онлайн-режимі літньої

екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. 

проводиться у відповідності до: 

Наказу №139-к від 21.04.2020р.

«Про уведення в дію «Тимчасового

порядку проведення

літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 

навчального року у Сумському НАУ в 

період карантину»



Деканат попередньо розсилає

кожному студенту факультету 

інструкцію по проведенню іспитів та 

електронну форму підтвердження

студентом технічної можливості

участі в дистанційному екзамені, та 

гарантії самостійного виконання

завдання (заповнена студентом 

електронна форма надсилається

екзаменатору за день до екзамену)

Перший етап



Студент забезпечує робоче місце для 

виконання екзаменаційного завдання, яке має

безперебійний доступ до Інтернет, та (що

є обов’язковим) самостійність виконання

завдання (100%-автентичність), не дотримання

зазначених умов є підставою невизнання

результатів іспитів.

Екзамен проводиться з використанням

е-курсу Moodle та програми ZOOM, Skype, 

тощо. 

Іспит приймається відповідно до 

затвердженого розкладу.

Другий етап



Третій етап

! Обов’язково за день до екзамену екзаменатор:

• проводить консультацію для студентів, де зазначається

форма екзамену та підтвержується технічна можливість

студентів прийняти участь у екзамені;

• повідомляє деканат факультету (навчальну частину) про

форму проведення екзамену.

• надає студентам та деканату факультету

(kovalenko_977@ukr.net) код та пароль доступу до

конференції (екзамену) в програмі ZOOM, Skype, тощо;

Деканат контролює присутність 

всіх студентів на екзамені!

mailto:kovalenko_977@ukr.net




Четвертий етап

Проведення поточного іспиту проходить

відповідно до Наказу №139-к від

21.04.2020р. за формами погодженими з усіма

учасниками освітнього процесу та

затвердженим на засіданні кафедри.



Форми екзамену

Перший варіант (30 балів):  

10 балів - Тест Moodle 

20 балів – Теоретичні питання Moodle

! Перед екзаменом викладач перевіряє присутність студентів в 

програмі Zoom, Skype, тощо і контролює проходження 

екзамену.





10 балів 

Тест (Moodle)

Кількість питань  - до 30 

Кількість спроб - 1

Час тестування – до 30 хв.

! Встановлюється обмеження на дату проходження 

тесту







20 балів 

Теоретичні питання (Moodle)

Кількість питань  - 2 

Час на відповідь – до 30 хв.

! Теоретичні питання (елемент курсу – Завдання).

Створити та завантажити файли:

• Список студентів

• Питання до іспиту

! Викладач перед кожним екзаменом змінює номера білетів.





Другий варіант (30 балів):  

Тест Moodle 

Кількість питань  - до 60 

Кількість спроб - 1

Час тестування – до 1 год.

! Перед екзаменом викладач перевіряє присутність студентів в 

програмі Zoom, Skype, тощо і контролює проходження 

екзамену.



Після перевірки викладачем завдань

проводиться онлайн-оголошення результатів

іспиту викладачем студентам, з використанням

програм MOODLE, ZOOM, VIBER, тощо.



Відеозапис іспитів є обов’язковою

умовою.

Відхилення від порядку проведення іспитів є

допустимими, якщо є протокольне рішення

кафедри, з обґрунтуванням і донесенням

відповідної інформації до всіх учасників

освітнього процесу.



Порядок роботи студента

Крок 1.

Підключення до відео-конференції в програмі ZOOM, Skype, тощо

за запрошенням, ідентифікація учасників та інструктаж щодо

виконання завдання.

Крок 2.

Виконання завдання, якщо через 40 хвилин відбувається

відключення ZOOM, то вхід в відео-конференцію відбувається за

тим же запрошенням.

Крок 3.

Оголошення викладачем результатів іспиту, про що викладач

повідомляє академічну групу додатково (MOODLE, ZOOM, VIBER,

SKYPE.


