
 
Міністерство освіти і науки України 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Приазовський державний технічний університет» 

ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Н А К А З  
 

15 травня 2020 м. Маріуполь №          98-05 

 

Про проведення літньої сесії  

студентів не випускних курсів 

усіх форм здобуття вищої освіти 

у 2019/2020 навчальному році 

 

 

У зв’язку із запровадженням на всій території України карантину 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 16 березня 2020 р. № 406 «Про організаційні заходи для 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» та листа Міністерства 

освіти і науки України від 27.03.2020 № 1/9-178 «Щодо завершення 2019/20 

навчального року», з метою своєчасного прийняття заліків та екзаменів у 

літню сесію 2019/2020 навчального року у здобувачів вищої освіти  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни в додаток 1 «Графік навчального процесу у            

ДВНЗ «ПДТУ» наказу ректора від 29 серпня 2019 № 143-05 «Про 

затвердження Регламенту Державного вищого навчального закладу 

«Приазовський державний технічний університет» на 2019-2020 навчальний 

рік» студентів заочної форми здобуття вищої освіти: 

 

Курс 
Екзаменаційна сесія весняного семестру 

стара редакція нова редакція 

з 1-го до 4-го 

бакалаврського рівня 
12 травня − 23 травня 09 червня – 20 червня 

1–го магістерського рівня 12 травня − 23 травня 09 червня – 20 червня 

 

 



 

 

2.Організувати підготовку до літньої сесії із використанням технологій 

дистанційного навчання: 

 1) викладачам систематично виставляти у своїх журналах бали за 

виконані індивідуальні завдання (контрольні роботи, курсові проєкти і 

роботи) та результати оцінювання теоретичних знань і практичних навичок 

здобувачів.  

Відповідальні: викладачі кафедр; 

 2) повідомити студентів про накопичені суми балів. 

Відповідальні: викладачі кафедр. 

Термін: до 01.06.2020; 

3) завідувачам кафедр дистанційно провести обговорення варіантів форм 

проведення екзаменів з дисциплін поточної сесії (тестування, письмовий 

екзамен, усний екзамен з використанням відео- або аудіо-контакту), а також 

можливість застосування дворівневої системи оцінювання. Результат 

обговорення оформити протоколом засідання кафедри.  

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін: до 05.06.2020. 

3. Організувати літню сесію студентів: денної форми здобуття вищої 

освіти − з 09.06.2020 до 27.06.2020, заочної форми здобуття вищої освіти − з 

09.06.2020 до 20.06.2020: 

 1) підготувати електронні версії відомостей обліку успішності щодо 

заліків та передати електронною поштою до центру заочного навчання, 

інституту підвищення кваліфікації та деканатів. На залікових відомостях 

виставити дату 09.06.2020. 

Відповідальний: адміністратор АС «Деканат». 

Термін: 05.06.2020; 

2) електронні версії відомостей обліку успішності щодо заліків 

передати завідувачам кафедр та викладачам 09.06.2020 до 09
00

. 

Відповідальні: декани факультетів, Щетинін С.В., Солошенко П.В.; 

3) після заліку оформленні електронні версії відомостей обліку 

успішності щодо заліків передати електронною поштою адміністратору       

АС «Деканат» (на електронну адресу uchotd@pstu.edu) 11.06.2020 і копії − 

завідувачу кафедри та декану факультету. 

Відповідальні: викладачі кафедр; 

4) внести підсумкові бали з відомостей обліку успішності щодо заліків 

в АС «Деканат». 

Відповідальні: адміністратор АС «Деканат», секретарі деканатів. 

Термін: 12.06.2020 до 10
00

; 

5) розклад екзаменів оприлюднити на сайті університету. 

Відповідальні: навчальний відділ, адміністратор АС «Деканат». 

Термін: 05.06.2020; 

6) підготувати електронні версії відомостей обліку успішності щодо 

екзаменів та передати електронною поштою до деканатів, центру заочного 

навчання та інституту підвищення кваліфікації.  

Відповідальний: адміністратор АС «Деканат». 

Термін: 09.06.2020; 



 

 

7) екзамени провести згідно з розкладом. На відомостях обліку 

успішності щодо екзаменів проставити дату відповідно до затвердженого 

розкладу. 

Відповідальні: декани факультетів, Щетинін С.В., Солошенко П.В., 

адміністратор АС «Деканат». 

Термін: за розкладом екзаменів; 

 8) на екзамені в електронну версію відомості обліку успішності 

виставити кількість суми балів поточного контролю, контрольної роботи і з 

екзамену, а також підсумкові бали і оцінку за національною шкалою. Якщо 

студент не з’явився на екзамен, у графі «Кількість балів за екзамен» вказати – 

«не з’явився», а у графі «Підсумкові бали» виставляється сума балів, що він 

набрав під час занять, виконання індивідуальних завдань, та оцінка за 

національною шкалою. Після завершення екзамену оформлені електронні 

версії відомостей обліку успішності передати електронною поштою 

адміністратору АС «Деканат» (на електронну адресу uchotd@pstu.edu) у день 

прийому екзамену або до 10
00

 наступного дня і копії − завідувачу кафедри та 

декану факультету.  

Відповідальні: викладачі кафедр. 

Термін: згідно з розкладом екзаменів; 

9) внести підсумкові бали з відомості обліку успішності в                     

АС «Деканат» до 15
00

. 

Відповідальні: адміністратор АС «Деканат», секретарі деканатів. 

Термін: згідно з розкладом екзаменів. 

 4. Прийом заборгованостей щодо заліків і екзаменів провести до 

30.06.2020.  

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

5. Здійснювати щоденний контроль за проведенням літньої сесії 

2019/2020 навчального року. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, навчальний відділ. 

6. Паперові версії відомостей обліку успішності підготувати і 

оформити після завершення карантину. 

Відповідальні: декани факультетів. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 

Євченка В.М. 

 

 

 

Ректор        В.С.Волошин 


