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Про затвердження та введення в дію Порядку організації підсумкової атестації 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 2021 року  

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України  від 9 грудня 2020 р. № 1236 

«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» з метою забезпечення 

безперервності освітнього процесу на період дії карантину 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити та ввести в дію Порядок організації підсумкової атестації за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти 2021 року випуску у Маріупольському державному 

університеті, що додається.    

2. Контроль за виконанням Порядку організації підсумкової атестації за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти 2021 року випуску у Маріупольському державному 

університеті  покласти на проректора з науково-педагогічної роботи Марену Т.В.  
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ПОРЯДОК  

організації підсумкової атестації за другим (магістерським)  

рівнем вищої освіти 2021 року випуску у Маріупольському державному 

університеті 

 

1. Підсумкова атестація для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за денною та заочною формами навчання організовується відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» згідно з графіком освітнього процесу на 2021-2022 

навчальний рік, затвердженим розкладом підсумкової атестації, відповідно до 

«Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в 

Маріупольському державному університеті» в очному режимі із дотриманням 

протиепідемічних заходів, соціального дистанціювання (в т.ч. одночасного перебування в 

аудиторії не більше 20 осіб з дотриманням дистанції не менш як 1,5 метра, використання 

всіма учасниками освітнього процесу засобів індивідуального захисту, зокрема 

респіраторів або захисних масок). 

2. Голові ЕК, за потребою, дозволяється головувати на засіданні дистанційно. 

3. Члени комісії, які перебували у контакті з особами, які захворіли на COVID-19, 

беруть участь у засіданні дистанційно (за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій з авторизованим доступом). 

4. Здобувачі вищої освіти, які допущені до складання підсумкової атестації, але з 

об’єктивних причин не можуть взяти в ньому участь в очному форматі, мають надати 

заяву Голові ЕК (з зазначенням причини), яка погоджується завідувачем випускової 

кафедри та деканом факультету. У такому випадку Екзаменаційною комісією (з 

обов’язковим повідомленням деканату та навчального відділу) визначається 

альтернативний варіант складання екзамену та/або захисту кваліфікаційної роботи за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій з авторизованим доступом, який 

забезпечуватиме ідентифікацію особи здобувача вищої освіти, дотримання академічної 

доброчесності та можливість перевірки результатів навчання здобувача вищої освіти: 

платформ MS Teams, Zoom, Google Meet – для приймання усної частини підсумкової 

атестації у режимі відео-конференції та автоматизованого контролю знань у вигляді 

тестування за допомогою Навчального порталу (за необхідності). Факти проведення 

підсумкової атестації у дистанційному режимі відображаються в протоколі ЕК та звіті 

голови ЕК, фіксуються та зберігаються на випусковій кафедрі протягом одного 

календарного року. 

 


