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ПРОПОЗИЦІЇ 

про зміни та доповнення до Положення про організацію освітнього процесу 

 

Пункт 3.3.10 Положення викласти у наступній редакції: 

 

«Канікули встановлюються, як правило, двічі на навчальний рік загальною 

тривалістю не менше ніж 8 тижнів.» 

 

Пункт 5.3.6.9 Положення викласти у наступній редакції: 

«Семестрові екзамени проводяться в письмовій формі (допускається контроль з 

використанням комп’ютерів, інформаційно-комунікативних технологій). 

Виключенням можуть бути екзамени з дисциплін, метою вивчення яких є 

здобуття навичок ораторської майстерності, професійної риторики, мовленнєвої 

практики, а також екзамени, що складають студенти першого курсу. Перелік 

дисциплін, з яких екзамени проводяться в усній або комбінованій формі, 

затверджується вченою радою університету за поданням вчених рад факультетів 

(навчально-наукових інститутів, центрів). 

У разі необхідності проведення екзамену в дистанційній формі, він має 

проводиться у режимі онлайн співбесіди між студентом і викладачем у 

відповідності до програми співбесіди, затвердженої у встановленому 

порядку. При такій співбесіді використовуються технічні і програмні засоби, 

які дозволяють забезпечити аудіо- і відео- фіксацію співбесіди. Перелік цих 

засобів встановлюється за поданням Інституту післядипломної освіти та 

заочного (дистанційного) навчання та технічною експертизою Навчального 

центру комп’ютерних технологій Управління якості освіти і Центру веб-

комунікацій.» 


