
  

НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 
імені адмірала Макарова 
ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
" 01 " червня 2020 р.                 м. Херсон                               №  16      
 
Про послаблення карантинних обмежень 
 
 Відповідно до наказу ректора університету «Про послаблення 

карантинних обмежень» від 01.06.2020 року № 117, Роз’яснення до наказу 

«Про послаблення карантинних обмежень» від 01.06.2020 року № 117, у  

зв’язку з пом’якшенням карантину та дозволом з 01.06.2020 р. 

використовувати п. 3 «Тимчасового порядку проведення літньої 

екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року за дистанційною формою» 

та п. 4 «Тимчасового порядку дистанційної роботи атестаційних комісій при 

організації та проведенні літньої екзаменаційної сесії у Херсонській філії 

НУК враховувати таке:   

          1. Основною формою проведення екзаменів  є дистанційна.  

1.1. Куратори доводять до відома студентів розклад екзаменів шляхом 

передачі посилання на сайт філії (http://kb.nuos.edu.ua/current-information-of-

the-learning-process.html) або надсиланням файлів, що містять розклад 

екзаменів. 

 1.2. Куратори уточнюють та надають своїм завідувачам кафедр 

інформацію щодо електронних адрес студентів. 

 1.3. Завідувачі кафедр передають отриману інформацію заступнику 

директора з навчальної роботи, який, у свою чергу, передає узагальнену 

інформацію іншим завідувачам кафедр та деканам. 

 1.4. Куратори надають студентам інформацію щодо процедури 

проведення екзаменів. 

 1.5. Для проведення дистанційних консультацій та екзаменів викладачі 

використовують електронний сервісу для проведення он-лайн конференцій 



  

Zoom, мобільний зв’язок, електронну пошту, а також месенджери Viber, 

Skype та інші. 

 1.6. Для запрошення студентів на консультації та екзамени викладачі 

використовують електронну пошту, месенджери Viber, Skype та інші, або 

безпосередньо Google Classroom. Бажано організовувати запрошення 

заздалегідь. 

 1.7. Викладачам, які мають проблеми з організацією відеоконференцій, 

завідувачі кафедр організовують допомогу. 

 1.8. До початку екзаменаційної сесії викладачі розміщують в Google 

Classroom, в створених раніше курсах, перелік питань, що виносяться на 

екзамен. 

 1.9. Безпосередньо в день екзамену викладачі розміщують в Google 

Classroom екзаменаційні білети. 

 1.10. Під час проведення консультацій оговорюються умови стосовно 

розподілу варіантів білетів між студентами (наприклад, № білету відповідає 

номеру студента за списком групи, або студенти називають випадкові числа з 

вказаного викладачем діапазону і це буде № екзаменаційного білету, або 

використовуються програми випадкової генерації чисел тощо), а також 

термін та спосіб надання відповідей студентами з урахуванням технічних 

можливостей зв’язку (наприклад, фотокопія відповіді надсилається на 

електронну пошту викладача через одну годину після початку екзамену, або 

для надсилання та отримання відповіді використовується месенджер, або 

відповідь розміщується в Google Classroom тощо). 

 2. З урахуванням вимог листа Управління освіти і науки Херсонської 

обласної державної адміністрації від 28.05.2020 р. № 0214-1575/0/20/323 

«Про послаблення карантинних обмежень» з 01 червня 2020 року та наказу 

ректора НУК від 01.06.2020 року № 117 «Про послаблення карантинних 

обмежень», за умови дотримання протиепідемічних заходів, викладених у 

нормативних актах Міністерства охорони здоров’я та Головного державного 



  

санітарного лікаря України, дозволяється відвідування занять (та відповідно 

проведення екзаменів) в закладах освіти. 

 2.1. Для студентів, які з технічних причин не можуть складати 

екзамени дистанційно, дозволяється прийом екзаменів безпосередньо в 

аудиторії. При проведенні екзаменів в аудиторії повинні виконуватися такі 

умови: 

 - в аудиторії повинно перебувати не більш однієї особи на 10 кв. м. 

 - члени атестаційних комісій та здобувачі вищої освіти повинні 

дотримуватися протиепідемічних норм (знаходитися в приміщеннях 

університету у масках). 

 - обов’язковою є соціальна дистанція 1,5 метри між учасниками в 

аудиторії і біля входу в аудиторію. 

 2.2. Для контролю за кількістю студентів та надання відповідної 

аудиторії, викладач повинен заздалегідь сповістити завідувача кафедри, а 

завідувач кафедри куратора та декана про намір проведення екзамену в 

аудиторії згідно існуючого розкладу проведення екзаменів. 

 2.3. Інформація про проведення екзамену в аудиторії повинна бути 

заздалегідь доведена кураторами до відома студентів так само як і при 

дистанційній формі. 

 2.4. Під час входу в філію та знаходження в філії студентів і викладачів 

необхідно дотримуватись вимог розпорядження директора філії від 22 травня 

2020 року № 15 .  

 3. Дозволяється комбіноване проведення екзамену, тобто частина 

студентів складає екзамени дистанційно, а частина в аудиторії. 

 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника директора з навчальної роботи О.М. Дудченка. 

  
 Директор                                                                          А. В. Ломоносов 
 


