
М1Н1СТЕРСТВО ОСВ1ТИ I НАУКИ УКРА1.Ш4

хАрк1вський пАтЕнтно -комп'ютЕр1шй колЕдж

зАтвЕрджЕно
:ь.-i`:.ьi,!!-*.

="ы#,..`..`-\

_;т,,              !         ..       '

положЕння
про організацію семестрового контролю

з використанням дистанцiйних технологiй

РОЗРОбЛеНО: Погоджено:
НВР    Завiдувач вiддiленням

Завiдувач вiддiленнямюомП9"еЩО"НсЖ::::шом€НМО

Ухвалено:

Педагогiчною радою
коледжу

Протокол №
в1д
«» 2020 р.

Впровадити в дiю з
«01 » червня 2020 р.



встш
Метою  цього  положення  €  врегулювання  питань  щодо  органiзацi.і.

проведення   семестрового   контролю   здобувачiв   освiти   у   Харкiвському
патентно-комп'ютерному коледжi з використанням дистанцiйних технологiй,
зокрема у частинi перевiрки та оголошення результатiв письмових робiт. дiя
цього положення поширю€ться на час   оголошення загальнонацiонального,
обласного,  регiонального,  мiсцевого  або локальних карантинiв,  природних
катаклiзмiв   та   iнших   форс-мажорних   обставин,   що   унеможливлюють
проведення  консультацiй,  залiкiв  та  екзаменiв,  захисту  курсових  робiт  та
звiтiв з практик,  iнших заходiв  безпосередньо у закладi освiти.

1. Загальнi положення

].1.    дистанцiйнi    технологi.і.    передбачають    здiйснення    взасмодi.і.    мiж
учасниками освiтнього процесу як синхронно, так i асинхронно у часi.
1.2.   Пiд   час   семестрового   контролю   комунiкацiя   учасникiв   освiтнього
процесу здiйсню€ться чере3 засоби комунiкацi.і., визначенi цим документом, у
вiдповiдних пiдроздiлах.

2. ПiдготОвчi дi.і.

2.1. Семестровий контроль знань (консультацi.і., залiки, екзамени) здобувачiв
освiти  здiйсню€ться  вiдповiдно  до  розкладу,  розробленого  завiдувачами
вiддiлень,   затвердженого   директором   коледжу   та   оприлюдненого   на
офiцiйному сайтi коледжу у роздiлi «дистанцiйне навчання» не пiзнiше нiж
за 10-ть днiв до початку контрольних заходiв.

2.2.    Розклад    захисту    курсових    проектiв    та    звiтiв    з    навчальних    та
технологiчно.і.   практики   розробля€ться   керiвниками   курсових   проектiв,
практик  вiдповiдно  до  графiку  навчального  процесу  та затверджу€ться  на
засiданнi П1Щ.

2.3.  Розклад семестрового контролю мiстить таку iнформацiю:   дата та час
проведення заходу, номер академiчно.і. групи, назва навчально.і. дисциплiни,
назва заходу, прiзвище викладача, вид зв'язку та код сеансу.



Приклад 1 :

дата : 01.06.2020
Час  :  11.00
Група П71
Навчальна дисциплiна : Алгоритми та структури даних
Захiд : екзамен
П1Б викладача: Наугольна Л.М.
Вид дистанцiйного зв'язку : публiкацiя завдання в Gооg1е ClaSSRoom «Алгоритми та Сд»
Iдентифiкацiя : fvЫ5gg

Приклад 2:

дата : 01.06.2020
Час  :  10.00
Група П71
Навчальна дисциплiна : Алгоритми та структури даних
Захiд : консультацiя до екзамену
П1Б викладача: Наугольна Л.М.
Вид дистанцiйного зв'язку : вiдео-конференцiя Disсогd
Iдентифiкацiя : Лариса Наугольна#8946

Приклад 3 :

дата :  01.06.2020
Час  :  10.00
Група П71
Навчальна дисциплiна : Алгоритми та структури даних
Захiд : консультацiя до екзамену
П1Б викладача: Наугольна Л.М.
Вид дистанцiйного зв'язку : вiдео-конференцiя Zoom
Iдентифiкацiя : 733 61501266 (iдентифiкатор конференцi.і.)

Приклад 4:

дата : 01.06.2020
Час  :  10.00
Група П71
Навчальна дисциплiна : Алгоритми та структури даних
Захiд : екзамен
П1Б викладача: Наугольна Л.М.
Вид  дистанцiйного  зв'язку  :  надсилання  завдання  на  електронну  скриньку  здобувача
освiти
Електронна пошта викладача для зворотнього зв'язку : tеSt@gmаil.соm

2.4.  Класнi  керiвники  академiчних мають  груп  зв'язуватися  зi  студентами,
з'ясувати   технiчнi   можливостi   для   комунiкацiй   та   надати   iнформацiю
завiдувачам вiддiлення за такою формою.



LПИСОК ГРУПИ 11-/ 1

П1Б студента Номер телефону * Email *
Глсбов                         €вгенОлександрович +380958134866 G1е34vZеkа1@gmаil.соm

Григоров Сгор Юрiйович +3 80966521345 Еgгigо45V614@gmаil.соm

дорогань                данило +380682342677 Dапi23dогоgап92@gmаil.com
Володимирович
€чевський             Анатолiйдмитрович +380500874544 Апаtоliу4506@gmаil.соm

З аварзiн                   Максим +380623346232 mаks.Z34агZiп.02@gmаil.
Сергiйович com

* телефони та електроннi адреси студентiв змiнено з метою захисту персональних даних i с недiйсними.

2.5. Класнi керiвники проводять вiдеоконференцiю зi студентами академiчно.і.
групи,   пiд   час   перевiряють   данi,   звертають   .і.х  увагу   на   iнформацiйну
культуру. Акаунти повиннi мiстити iнформацiю для iдентифiкацi.і. студента, а
саме  П1Б  укра.і.нською  мовою  та  фото.  У  разi  вiдсутностi  фото  зайвих
зображень не додавати.

2.6. У разi використання iнструменту Disсогd староста групи, вiдповiдальна
особа  або  викладач  створюс  канал  з  номером  групи,  до  якого  дода€  всiх
учасникiв освiтнього процесу, що задiянi у вiдповiдному заходi.
2.7. У разi використання технологi.і. Google ClaSSRoom викладач створюс клас
та нада€ його код завiдувачам вiддiленням для внесення його до розкладу.
При€днання студентiв до класу вiдбувасться шляхом введенням даного коду
студентом   або   чере3   запрошення   студента  до   класу   викладачем   через
введення електронно.і. адреси здобувача освiти. Пiсля додавання до класу всiх
студентiв та перевiрки списку у налаштування класу необхiдно заборонити
доступ до класу для стороннiх осiб.

2.8.   У   разi   використання   вiдеоконференцi.і.   Zoom   викладач   заздалегiдь
створю€ конференцiю на дату та час, що зазначенi у розкладi та повiдомля€
завiдувачам вiддiлення iдентифiкатор конференцi.і..

2.9.  У  разi  використання  електронних  адрес  здобувачiв  освiти  викладач
перевiряс  зв'язок  шляхом  надсилання  тестового  листа.  Студент  надсила€
зворотнiй лист.

2.10.   Завiдувачi  вiддiлень  надсилають  до  початку  iспиту  на  електронну
адресу викладача електронний бланк вiдомостi.



3. Семестровий контроль результатiв навчання

3.1.   Семестровий   контроль  у   формi  залiку  вiдбувасться   вiдповiдно   до
розкладу  та  зазначеного  виду  зв'язку.   У  разi,  якщо  заходи  поточного
контролю  дозволяють  однозначно  визначити  рiвень  набуття  передбачених
програмою   навчально.і.   дисциплiни   результатiв   навчання,   допускасться
виставлення  пiдсумково.і.  оцiнки  шляхом  обчислення  середнього  значення
поточних оцiнок.
3.2. Передекзаменацiйна консультацiя може проводитися засобами аудiо-або
вiдеоконференцiй  за  затвердженим  розкладом  та  видом  зв'язку.  Пiд  час
проведення    передекзаменацiйно.і.    консультацi.і.    здiйснюсться    попередня
перевiрка технiчних параметрiв налаштування зв'язку зi здобувачами освiти.

3.3.  Семестровий  контроль  у  формi  екзамену  вiдбувасться  вiдповiдно  до
розкладу та зазначеного виду зв'язку. Час виконання завдання обмежусться
документально та технiчними засобами у межах налаштувань обраного типу
зв'язку.

3.4.   Екзаменацiйну  роботу  студент  виконус  самостiйно  у  рукописному
варiантi,   якщо   не   передбачено   iнших   видiв   робiт   iз   використанням
обчислювально.і.    технiки.     Вiдповiдальнiсть     за     дотриманням     правил
академiчно.і. доброчесностi повнiстю поклада€ться на студента.

3.5.  Результати  виконання  завдань  семестрового  контролю  повиннi  бути
надiсланi  студентом  протягом  трьох  годин  пiсля  надходження  завдання,
шляхом   надсилання   на   електронну   скриньку   викладача   або   у   Google
С1аSSRооm  фотокопi.і.  (скан-копi.і.)  виконано.і.  роботи.  Обов'язково  першим
файлом € фотокопiя титульно.і. сторiнки екзаменацiйно.і. роботи.  Фотографi.і.
повиннi бути чiткими та мати вiрну орiснтацiю. Надсиласться робота один
раз.

3.6. Студент зберiгас виконану роботу у паперовому виглядi. Усi написи, що
були доданi пiсля надсилання фотокопi.і., с недiйсними i не враховуються при
перевiрцi екзаменацiйно.і. роботи.

3.7.   У   разi   вiдсутностi   Intemet   зв'язку   студент   отримус   завдання   по
телефонному  зв'язку  та  мас  три  годин  на  виконання.  Виконану  роботу
доставляс у коледж протягом 6 годин.

3.8.  У разi  вiдсутностi Intemet зв'язку та знаходження  студента за межами
мiста студент отримус завдання по телефонному зв'язку,  мас три години на
виконання та надсилас роботу кур'срською доставкою Ново.і. пошти або Укр.
пошти. Поштовi послуги сплачус здобувач освiти.

3.9.  У разi  виникнення пiд час  складання екзамену обставин непереборно.і.
сили   здобувач   освiти   повинен   негайно   повiдомити   екзаменатора   та



завiдувача вiддiлення   про цi обставини за допомогою визначеного каналу
зв'язку (телефон, месенджер тощо) з обов'язковою  фото- або вiдеофiксацi€ю
стану виконання завдань та об'сктивних факторiв, що перешкоджають його
завершенню.  За  цих  обставин  можливiсть  та  час  перескладання  екзамену
визнача€ться  екзаменатором  та завiдувачем  вiддiлення   в  iндивiдуальному
порядку.

3.10. Здобувачi освiти, якi допущенi до складання екзамену, але з об'€ктивних
причин  не  можуть  взяти  в  ньому  участь  iз  використанням  визначених
закладом освiти технiчних засобiв, мають надати завiдувачу вiддiленням та
екзаменаторовi   пiдтверджуючi   матерiали   до   початку   екзамену.   У   разi
вiдсутностi повiдомлень у вiдомостi робиться запис - «не з'явився».

4. Перевiрка, оголошення результатiв семестрового контролю та
документальний супровiд

4.1.  Викладач  перевiря€  екзаменацiйнi  роботи  протягом  72  годин  пiсля
отримання фото- або скан- копiй екзаменацiйних робiт.

4.2. Оголошення результатiв вiдбувасться шляхом надсилання результату на
електронну    скриньку    здобувача    освiти    або    телефонним     зв'язком
(месенджери).

4.3.     Загальний    аналiз    результатiв    виконання    екзаменацiйних    робiт
проводиться  за  допомогою  вiдео  або  аудiо  конференцiй  (Zооm,  Disсогd).
Оголошення про проведення конференцi.і. розмiщу€ться на офiцiйному сайтi
коледжу у роздiлi  «дистанцiйне  навчання»  не  пiзнiше  нiж за 24 годин до
початку проведення конференцi.і..

4.4.  Екзаменацiйнi  вiдомостi  надсилаються  викладачем     в  електронному
виглядi  на  електронну  скриньку  завiдувача    вiддiлення  та  на  електронну
скриньку коледжу.

4.5.  У разi вiдсутностi у викладача технiчних можливостей для проведення
заходiв    семестрового'   контролю    (залiкiв,    консультацiй,    екзаменiв)    у
дистанцiйнiй   формi   ,   здiйснюються   викладачем-екзаменатором   на   базi
комп'ютерних лабораторiй коледжу вiдповiдно до затвердженого графiку .і.х
роботи.
4.6.  Заповнення  залiкових  книжок,  журналiв  та  вiдомостей  здiйснюсться
викладачем  власноруч у закладi освiти. дата та час заповнення узгоджу€ться
3 завiдувачем вiддiлення.


