
Інструктивні матеріали 

щодо організації проведення  випускної атестації у дистанційному режимі для 

здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» у програмі 

ZOOM, системі дистанційного навчання Moodle 

До початку екзамену 

1. Кожному здобувачеві вищої освіти для участі у відео-конференції 

необхідно мати смартфон або комп’ютер (ноутбук) з відеокамерою і динаміком та 

програмне забезпечення Zoom.  

2. Для ноутбуків з операційною системою Windows 7/10 необхідно 

завантажити програму за посиланням: https://zoom.us/support/download  

3. Для смартфона слід завантажити додаток ZOOM Cloud Meetings з Google 

Play (для Android) або з App Store (для iOS). 

4. Після встановлення цього додатку для під’єднання до відео-конференції 

додатково реєструватися НЕ ПОТРІБНО! 

Під час екзамену 

5. В день проведення державного екзамену у формі тестування здобувачеві 

надійде повідомлення з посиланням, за яким його буде перенаправлено для 

підключення до конференції. Після приєднання до конференції, здобувач пред’являє 

документ, що посвідчує особу (з фото) для ідентифікації. 

Під час проведення відео конференції в програмі ZOOM буде здійснено 

скріншот екрану монітора для підтвердження факту проведення випускної атестації. 

6. Після відео-конференції в ZOOM здобувач відключається від відео- 

конференції і переходить до робити над тестом. Для цього він заходить через 

посилання https://dls.udpu.edu.ua/index.php (Інформаційно-освітнє середовище для 

студентів очної та заочної (дистанційної) форм навчання), в якому обирає поле 

«Авторизуватись». 

7. Після авторизації здобувачеві відкривається вікно, в якому йому необхідно 

ввести логін та пароль особистого кабінету студента, далі натиснути поле «Вхід». 

8. Здобувач потрапляє на головну сторінку платформи Moodle. Ліворуч 

знаходиться інформаційна сторінка, за якою потрібно перейти до назви випускного 

екзамену, з якого буде проведено тестування цього дня. 

9. Перейшовши на потрібний тест, у здобувача відкриється сам тест, який буде 

доступний з 8.30 год. до 17.00 год. у день складання екзамену. 

10. Здобувач обирає  поле «Розпочати тест». Розпочавши тест здобувач 

побачить, що кожне питання тесту містить порядковий номер. Під тестом розміщені 

варіанти відповідей, з яких необхідно обрати лише одну правильну. Випускний 

екзамен містить 100 тестових питань. 

11. Після обрання здобувачем правильну відповідь, здобувач обирає поле 

«Перейти до наступного питання». 

12. Після проходження останнього питання тесту, здобувач обирає поле 

«Завершити спробу». 

13. Далі переглядає, чи у всіх питаннях відповідь збережена, та опустившись 

донизу обирає поле «Відправити все та завершити». 

https://zoom.us/support/download
https://dls.udpu.edu.ua/index.php


14. Далі ще раз обирає поле «Відправити все та завершити». Після цього кожен 

здобувач зможе побачити кількість балів за пройдений тест.  

15.  Оцінки за випускний екзамен для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» 

буде оголошено головою екзаменаційної комісії в день проведення комплексно 

кваліфікаційного екзамену. 

16. Оцінки за кваліфікаційний екзамен для здобувачів освітнього ступеня 

«магістр» буде оголошено головою екзаменаційної комісії в день захисту 

кваліфікаційних робіт. 

Якщо здобувач через технічні причини не зможе пройти тест у системі 

дистанційного навчання MOODLE, то в такому випадку він повідомляє про це голові 

екзаменаційної комісії.  

Для таких студентів складання випускної атестації буде проходити в інший спосіб: 

Мобільний додаток Viber: 

Голова екзаменаційної комісії відправляє здобувачу фото тесту через мобільний 

додаток Viber. Здобувач вирішує тестові завдання на аркуші паперу, фотографує його 

та відправляє з відповідями голові екзаменаційної комісії для перевірки. 

Електронна пошта: 

Здобувачу на електронну пошту відправляють екзаменаційний тест. Здобувач виконує 

його та відправляє відповіді голові екзаменаційної комісії. 

У випадку тимчасового припинення інтернет-сполучення з технічних причин, 

здобувачу необхідно звернутися до голови екзаменаційної комісії для повторного 

отримання дозволу проходження тестування. 

Відповідальні: голова ЕК, секретар ЕК 

Голова екзаменаційної комісії ОС  

«бакалавр» спеціальності 

 012 Дошкільна освіта        доц. Л.П. Карнаух 

 

Голова екзаменаційної комісії   

ОС «магістр» спеціальності  

012 Дошкільна освіта         проф. С.І. Семчук 

 

Голова екзаменаційної комісії  

ОС «бакалавр»,  ОС «магістр»  

спеціальності 016 Спеціальна освіта    проф. М.А. Малишевська 

 

Секретар екзаменаційної комісії  

ОС «бакалавр»,  ОС «магістр»  

спеціальності 012 Дошкільна освіта      доц. Т.М. Дука 

 

Секретар екзаменаційної комісії   

ОС «бакалавр»,  ОС «магістр»  

спеціальності 016 Спеціальна освіта      А.А. Чередник 


