МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ТИМ ЧА СО ВИЙ П ОРЯДО К
О РГА Н ІЗА Ц ІЇ ТА П РОВЕДЕНН Я
П О ТО Ч Н О ГО ТА С ЕМ ЕС ТРО В О ГО К О Н Т РО Л Ю ЗДОБУВАЧІВ О СВІТИ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ Д И СТА Н Ц ІЙ Н И Х ТЕХ Н О Л О ГІЙ
У П ЕРВО М АЙ СЬКО М У ІН Д У С ТРІА ЛЬН О -П ЕД А ГО ГІЧ Н О М У К О Л ЕДЖ І

м. Рубіжне, 2020

Тимчасовий порядок організації поточного та семестрового контролю
здобувачів освіти Первомайського індустріально-педагогічного коледжу із
застосуванням дистанційних технологій. ПІПК: - Рубіжне, 2020.

Розглянуто і схвалено на засіданні педагогічної ради коледжу (протокол №10
від 20.05.2020 р.).

1. ЗА ГА ЛЬН І П О Л О Ж ЕН Н Я
1.1. Цей Тимчасовий порядок організації поточного та семестрового контролю
здобувачів освіти Первомайського індустріально-педагогічного коледжу (далі Тимчасовий порядок, коледж) в умовах карантину, розроблений на виконання
постанови КМ України від 11.03.2020 № 211 “Про запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2” (із змінами, внесеними постановами КМ України від
16.03.2020 № 215, від 25.03.2020 № 239, від 22.04.2020 № 291, від 04.05.2020 № 343),
відповідно до наказу МОН України від 16.03.2020 № 406 “Про організаційні заходи
для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19”, з урахуванням рекомендацій
МОН України, викладених у листах від 11.03.2020 № 1/9-154, від 27.03.2020 № 1/9178 “Щ одо завершення 2019/2020 навчального року”, від 14.05.2020 р. №. 1/9-249
“Щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти
із застосуванням дистанційних технологій навчання’-’, Положення про використання
технологій дистанційного навчання у Первомайському індустріально-педагогічному
коледжі (протокол засідання педагогічної ради від 25.02.2020 р. № 9).
1.2. Тимчасовий порядок унормовує організацію поточного та семестрового
контролю знань здобувачів освіти коледжу із застосуванням дистанційних
технологій в умовах карантину і є складовою частиною Положення про організацію
освітнього процесу в Первомайському індустріально-педагогічному коледжі.
1.3. Контрольні заходи освітнього процесу в коледжі із застосуванням
дистанційних технологій навчання повинні відповідати таким вимогам:
- авторизований доступ до інформаційно-комунікаційних інструментів
організації дистанційного навчання;
- можливість визначення часу початку і завершення доступу, тривалості
виконання завдань;
- об’єктивність критеріїв перевірки результатів виконання з активним
використанням автоматизованих засобів оцінювання знань;
- варіативність формування завдань контрольних заходів із використанням
алгоритмів випадкового вибору запитань.
2. П О ТО Ч Н И Й К О Н Т РО Л Ь РЕЗУЛЬТА ТІВ НАВЧАННЯ
ЗДОБУВАЧІВ О СВІТИ КО Л ЕДЖ У
2.1. Дистанційна комунікація учасників освітнього процесу коледжу
здійснюється через засоби комунікації: електронну пошту, месенджери (Viber,
Telegram, Facebook та ін.), відеоконференції (ZOOM, Skype, Google Meet та ін.),
форуми, чати тощо.
2.2. Контрольні заходи із застосуванням дистанційних технологій навчання
можуть здійснюватися у взаємодії між учасниками освітнього процесу як
асинхронно, так і синхронно в часі.
2.3. Поточний контроль результатів навчання здобувачів освіти коледжу за
допомогою дистанційних технологій здійснюється безпосередньо під час проведення
дистанційних занять, а також шляхом оцінювання індивідуальних і групових
завдань, що виконуються здобувачами освіти в електронній формі.

2.4. Поточний контроль з використанням дистанційних технологій навчання
може здійснюватися у коледжі з використанням різних типів завдань, таких як:
- автоматизовані тести для контролю та самоконтролю навчальних досягнень
здобувачів освіти;
- різнорівневі індивідуальні та групові завдання (звіт, презентація, проект,
відеозапис тощо) з наданням зворотного зв’язку про результати перевірки
навчальних досягнень здобувачів освіти за матеріалом, що вивчається;
- оцінювання викладачем взаємодії та комунікації між здобувачами освіти в
асинхронному та синхронному режимах за допомоги чату, форуму, опитування,
анкетування тощо;
- взаємне оцінювання виконання завдань, що здійснюється здобувачами освіти
стосовно одне одного;
- оцінювання викладачем результатів виконання здобувачами освіти групових
завдань з використанням глосаріїв, вікі, баз даних навчальних дисциплін;
- завдання, що потребують розгорнутої, творчої відповіді;
- інші інструменти.
2.5. Результати виконання завдань, оцінювання яких не відбувається
автоматично (письмові роботи, твори, звіти з лабораторних та практичних робіт та
ін.), здобувачі освіти надсилають викладачеві через визначені заздалегідь канали
комунікації: особисту електронну пошту викладача, у чатах месенджерІв.
2.6. Усі оцінки поточного контролю, отримані здобувачами освіти під час
карантину, повинні бути внесені в журнали навчальних занять до початку
екзаменаційної сесії.

3. СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ КОЛЕДЖУ
3.1. Семестровий контроль результатів навчання здобувачів освіти коледжу (у
т.ч. екзамени, захист курсових робіт та звітів про проходження практики) в умовах
застосування технологій дистанційного навчання здійснюється у дистанційній формі
засобами різних видів синхронної чи асинхронної комунікації, зокрема систем
проведення відеоконференцій.
3.2. Обсяг матеріалу дисципліни, що вивчається і виноситься на підсумковий
контроль, може бути скорочено за рахунок менш важливих, на думку викладача,
питань програми навчальної дисципліни.
Перелік таких питань програми навчальної дисципліни затверджується
рішенням відповідної циклової комісії за поданням викладача, який приймає екзамен
(залік).
3.3. У разі, якщо заходи поточного контролю дозволяють однозначно
визначити рівень набуття передбачених програмою навчальної дисципліни
результатів навчання, допускається виставлення підсумкової оцінки за екзамен
(залік) шляхом пропорційного перерахунку семестрових оцінок у підсумкову оцінку.
3.4. Під час проведення семестрового контролю у формі екзамену за
затвердженим розкладом екзаменаційної сесії завідувачу відділенням або куратором
необхідно забезпечити ідентифікацію особи здобувачів освіти, особливо для завдань,
які виконуються в усній формі.

3.5. На екзамен можуть бути винесені тестові запитання, типові і комплексні
задачі, завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані
знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.
3.6. При укладанні письмових завдань необхідно передбачити, щоб вони
вимагали демонстрації здобувачами освіти творчих навичок і результатів навчання
відповідно до програми навчальної дисципліни та не могли бути виконані шляхом
копіювання відповідей з інших джерел.
3.7. Передекзаменаційна консультація проводиться за затвердженим розкладом
засобами аудіо- або відеоконференцій.
3.8. Під час проведення передекзаменаційної консультації технічному
підрозділу необхідно здійснити попередню перевірку технічних параметрів
налаштування зв’язку зі здобувачами освіти, усунути виявлені проблеми.
Також необхідно визначити резервний канал зв’язку для повідомлення
здобувачами освіти про неможливість продовження складання екзамену (здачі
заліку) у разі виникнення обставин непереборної сили.
3.9. Захист курсових робіт із застосуванням дистанційних технологій
відбувається за розкладом, затвердженим навчальною частиною, і передбачає:
- надсилання здобувачами освіти друкованого варіанту курсової роботи
засобами поштового зв’язку до коледжу не пізніше, ніж за 10 днів до дня захисту
(дата відправлення визначається за поштовим штемпелем);
- перевірку викладачем - керівником курсової роботи змісту надісланих робіт
та написання рецензій;
- дистанційний захист здобувачами освіти своїх курсової роботи перед
комісією в режимі відеоконференції.
- оцінювання курсових робіт членами комісії згідно з визначеними критеріями;
- оголошення результатів оцінювання курсових робіт здобувачам освіти в
режимі відеоконференції.
3.10. Конкретний спосіб та етапи проведення екзамену визначаються з
урахуванням технічних і комунікативних можливостей учасників освітнього
процесу. Здобувачі освіти повинні мати надійний інтернет-зв’язок, у випадку усних
відповідей - телефон, ноутбук або персональний комп’ютер з мікрофоном,
можливість встановити на комп’ютер необхідне програмне забезпечення, тощо,
3.11. Екзаменаційне завдання може складатись з:
- набору практичних ситуацій (стереотипних, діагностичних та евристичних
завдань), випадковим чином згенерованого засобами обраного ресурсу, які
передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та
дозволяють діагностувати рівень теоретичної та практичної підготовки здобувача
освіти і рівень його компетентності з навчальної дисципліни;
- тестових запитань із активованою опцією автоматичного вибору випадкових
тестових запитань з бази тестів для кожного здобувача освіти, а також
перемішуванням запропонованих варіантів відповіді (за допомогою спеціалізованих
сервісів із онлайн-тестування);
- творчих завдань та експериментальних ситуацій, розв’язання яких потребує
від здобувача освіти комплексних знань з дисципліни;
- інших завдань, які можуть продемонструвати рівень отриманих результатів
навчання, на перевірку яких спрямований екзамен.

3.12. За наявності технічної можливості дистанційної платформи, на якій
організовується проведення екзамену, можна надати здобувачам освіти право
розпочати складання екзамену в обраний ними час у певному проміжку (наприклад,
між 10 і 11 годиною). Максимальна тривалість складання екзамену від моменту його
початку здобувачем освіти має бути однаковою для всіх студентів. Якщо
екзаменаційне завдання містить творчі питання, кейси, максимальна тривалість
екзамену може бути збільшена.
3.13. Реєстрація (запрошення) здобувачів освіти на відеоконференцію
контрольного заходу здійснюється викладачем (керівником практики, курсової
роботи) через месенджери (Viber, Telegram) або електронну пошту.
3.14. У разі виникнення підчас складання екзамену обставин непереборної сили
здобувач освіти повинен негайно повідомити екзаменатора, завідувача відділенням
або куратора про ці обставини за допомогою визначеного каналу зв’язку (телефон,
месенджер тощо) з обов’язковою фото- або відеофіксацією стану виконання завдань
та об’єктивних факторів, що перешкоджають його завершенню. За цих обставин
можливість та час перескладання екзамену визначається екзаменатором та
навчальною частиною в індивідуальному порядку.
3.15. Здобувачі освіти, які допущені до складання екзамену, але з об’єктивних
причин не можуть взяти в ньому участь із використанням визначених коледжем
технічних засобів, мають надати в навчальну частину та
екзаменаторові
підтверджуючі матеріали до початку екзамену. У такому випадку екзаменаційною
комісією має бути обраний альтернативний варіант складання екзамену, який би
забезпечував ідентифікацію особи здобувача освіти, дотримання академічної
доброчесності та можливість перевірки результатів навчання здобувача освіти.
3.16. Одним з таких варіантів може бути написання здобувачем освіти
екзаменаційного завдання від руки, його фотографування (сканування) та
надсилання екзаменаторові (екзаменаційній комісії) засобами електронного зв’язку.
3.17. Якщо опанування навчальної дисципліни (проходження практики)
потребує обов’язкового виконання завдань, які неможливо виконати дистанційно, то
відповідна дисципліна (практика) і підсумкове оцінювання з такої дисципліни
(захист результатів проходження практики) переносяться на наступний семестр
шляхом внесення змін до навчального плану. У цьому випадку результати
оцінювання здобувачів освіти з відповідної дисципліни не враховуються при
розрахунку рейтингового балу здобувачів освіти у поточному семестрі та будуть
враховані при розрахунку рейтингового балу в наступному семестрі,
3.18. Оцінки, отримані здобувачами освіти за результатами семестрового
контролю із застосуванням дистанційних технологій, вносяться в екзаменаційні
відомості (відомості захисту курсових робіт, звітів з практики), журнали навчальних
занять, залікові книжки та особисті картки.

