ПАМ’ЯТКА ЗДОБУВАЧУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРИ СКЛАДАННІ ПІДСУМКОВОЇ
АТЕСТАЦІЇ
ШАНОВНИЙ ЗДОБУВАЧУ!
Ця пам’ятка допоможе Вам підготуватися та скласти державну підсумкову атестацію в
онлайн режимі в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19).
1. Для участі у консультації та складанні державної підсумкової атестації Вам
ОБОВ’ЯЗКОВО потрібні будуть відеокамера та мікрофон на будь-якому пристрої (комп’ютер,
ноутбук, телефон). Подбайте про це завчасно.
2. Терміново створіть електронну пошту (якщо вона у Вас ще не створена) та повідомте
її адресу старості або працівникам Вашого деканату.
3. Усі інструкції та необхідні повідомлення будуть надсилатись на Вашу електронну
пошту. Зокрема, інформація про дату, час проведення консультацій та державної підсумкової
атестації, розподіл здобувачів за підгрупами тощо.
4. Консультації до іспитів та державна підсумкова атестація будуть проходити у режимі
онлайн-конференції на одній із трьох платформ (Skype, Zoom, Meet) за вибором деканату
Вашого факультету, про що буде повідомлено усім учасникам завчасно.
5. За 15 хвилин до початку кожної консультації чи іспиту на Вашу електронну адресу
буде надіслано посилання, перейшовши за яким Ви зможете приєднатись до онлайнконференції. Для цього достатньо натиснути на посилання і під’єднатись, як показано на
зразку.

Для інших платформ під’єднання ідентичне.
6. Під час консультацій Ви матимете можливість отримати відповіді на всі поставлені
Вами запитання.
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ПРОЦЕДУРА СКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ!
У день складання державної підсумкової атестації о 9.45 год. здобувачі повинні
приєднатися до онлайн-конференції за активним посиланням, що буде надіслане
кожному на електронну пошту.
Заздалегідь підготуйте паспорт для ідентифікації особи.
О 10.00 год. розпочнеться державна підсумкова атестація, члени державної підсумкової
атестаційної комісії оголосять усім учасникам актуальну інформацію.
На камеру буде зафіксовано процес розкладання екзаменаційних білетів.
Здобувачі по черзі обирають білети, вказуючи його місце розташування (напр., другий
зліва у першому верхньому ряду). Секретар комісії показує номер білета членам комісії
та на камеру здобувачу, згодом надсилає питання з цього білету на електронну пошту
здобувача.
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6. По закінченню часу, відведеного на підготовку, здобувачі починають на камеру
відповідати на питання білету та додаткові запитання членів державної підсумкової
атестаційної комісії у тій послідовності, в якій обирали білети.
7. Після закінчення відповідей, членами державної підсумкової атестаційної комісії
проводиться їх обговорення та оцінювання, після чого поновлюється онлайнконференція, на якій голова комісії оголошує результати, а секретар проводить їх
розсилку на електронну пошту здобувачам вищої освіти.
ВАЖЛИВО!
Якщо здобувач у день здачі державної підсумкової атестації не матиме технічної
можливості приєднатися до онлайн-конференції, він повинен упродовж цього дня написати
електронну заяву на ім’я декана факультету із зазначенням причини неявки на іспит або одразу
повідомити представників деканату будь-яким іншим способом (телефонний дзвінок, viberповідомлення тощо) та вказати орієнтовний термін, коли він матиме таку можливість. Якщо з
незалежних від здобувача причин зв'язок був перерваний під час іспиту, процедура така ж –
здобувач пише заяву і здає повторно в інший день.
Увага! Можливість повторно підключитися до онлайн складання державної підсумкової
атестації здобувачі мають лише впродовж терміну роботи державної підсумкової комісії – з 2
червня по 1 липня 2020 року!
Якщо упродовж зазначеного терміну здобувач не вийде на зв'язок, він буде автоматично
відрахований!!!
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