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Про Порядок організації  

екзаменаційної сесії у І семестрі  

2021-2022 н.р. за денною формою  

навчання 

 

 

З метою недопущення поширення на території Маріупольського державного 

університету коронавірусної хвороби (COVID – 19), на виконання Постанови КМУ від 9 

грудня 2020 № 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», Постанови 

Міністерства охорони здоров’я України від 06.09.2021 № 10 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID – 19)» та з метою забезпечення безперервності освітнього 

процесу на період дії карантину 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити та ввести в дію «Порядок організації екзаменаційної сесії у І семестрі 

2021-2022 н.р. за денною формою навчання у Маріупольському державному університеті у 

змішаному режимі в умовах адаптивного карантину», що додається. 

 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи Тетяну МАРЕНУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до наказу МДУ 

28.12.2021 № 396 

 

 

Порядок організації екзаменаційної сесії  

у І семестрі 2021-2022 навч. р.  

для здобувачів 1-4 курсів першого (бакалаврського) та 1 курсів другого 

(магістерського) рівнів за денною формою навчання у Маріупольському 

державному університеті у змішаному режимі в умовах адаптивного карантину  

 

1. Екзаменаційна сесія в І семестрі 2021-2022 н.р. в умовах адаптивного карантину 

для здобувачів 1-4 курсів першого (бакалаврського) та 1 курсів другого (магістерського) 

рівнів за денною формою навчання проводиться згідно з графіком освітнього процесу на 

2021-2022 н.р., затвердженим наказом МДУ від 11.01.2021 № 5, та затвердженим розкладом 

екзаменаційної сесії у змішаному режимі: очно - для всіх навчальних дисциплін; 

дистанційно з використанням Навчального порталу МДУ - для навчальних дисциплін, 

викладання яких є обов'язковим для всіх освітньо-професійних програм спеціальностей 

університету: 

- Українознавчі студії 

- Академічне письмо 

- Основи правознавства 

- Основи економічної теорії 

- Політологія 

- Філософія 

- Соціологія 

- Основи психології 

- Інформаційні системи та технології 

- Безпека життєдіяльності (диф. залік). 

 

2. Для здобувачів вищої освіти, які допущені до екзаменаційної сесії, але з 

об'єктивних причин не можуть взяти участь в очному форматі (через самоізоляцію або 

неможливість приїзду через поважні обставини), за заявою здобувача на ім’я декана (із 

зазначенням причини та наданням підтверджуючих документів, за можливості) 

організовується дистанційний формат проведення екзаменаційної сесії 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: 

Навчального порталу МДУ, відео-конференцій на платформах Teams, Zoom, Skype тощо. 

 

3. Для викладачів, які перебували у контакті з особами, що захворіли на COVID-19, 

проведення екзаменаційної сесії здійснюється з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій з авторизованим доступом, зокрема технологій дистанційного 

навчання з використанням Навчального порталу МДУ, відео-конференцій на 

платформах Teams, Zoom, Skype тощо. 

 

 

 

 

  


