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«Тимчасовий порядок проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії у 

2019/2020 навчальному році на факультеті дошкільної та спеціальної освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини в умовах 

карантину» (далі – Тимчасовий порядок) розроблено відповідно до наказу 

№ 439 о/д в.о ректора Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини П. Ю. Курмаєва від 27.04.2020 р. «Про проведення літньої заліково-

екзаменаційної сесії та організацію випускної атестації 2019/2020 н.р.». 

Тимчасовий порядок є складовою частиною положення «Про організацію 

освітнього процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені 

Павла Тичини». 

 

1. Літня заліково-екзаменаційна сесія для всіх студентів, які навчаються 

за освітніми програмами підготовки фахівців освітніх ступенів (ОС) 

«бакалавр» та «магістр», та всіх курсів (років) навчання факультету 

дошкільної та спеціальної освіти (ФДСО), проводиться згідно із затвердженим 

графіком освітнього процесу на 2019/2020 навчальний рік. 

 

2. Для організації дистанційної форми проведення літньої заліково-

екзаменаційної сесії у 2019/2020 н.р. заступник декана з навчальної роботи та 

декан факультету: 

– розробляють і затверджують розклад проведення заліків та екзаменів, 

захисту курсових робіт, захисту практик для студентів усіх освітніх програм, 

освітніх ступенів, курсів, академічних груп та розміщують їх на офіційній web-

сторінці факультету (у рубриці «Навчання») та спільно з гарантами відповідних 

освітніх програм і завідувачами кафедр забезпечують доведення цієї інформації до 

науково-педагогічних працівників ФДСО та студентів, які викладають відповідні 

дисципліни навчального плану, приймають екзамен (залік) у студентів; 

– готують відомості обліку успішності та завчасно розсилають їх на 

електронні пошти науково-педагогічних працівників, які викладають відповідні 

дисципліни навчального плану та приймають екзамен (залік) у студентів; 

– контролюють своєчасність (не пізніше наступного дня після проведення 

контрольного заходу) надсилання з особистої електронної пошти науково-

педагогічними працівниками заповнених відомостей обліку успішності на 

електронну пошту факультету (fdso1992udpu@gmail.com) та формують зведені 

матеріали за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії для підготовки 

наказів щодо нарахування стипендії, переведення студентів на наступний курс 

тощо (оригінали відомостей, журнали академічних груп з підписами науково-

педагогічних працівників будуть оформлені після закінчення терміну карантину).  
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3. Для організації дистанційної форми проведення літньої 

екзаменаційної сесії у 2019/2020 н.р. завідувачі кафедр: 

– спільно з науково-педагогічними працівниками кафедри забезпечують 

організацію дистанційної форми проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії у 

2019/2020 н.р. для студентів, які навчаються за відповідними освітніми програмами 

та освітніми ступенями, зокрема, ухвалюють інструктивні матеріали для науково-

педагогічних працівників і студентів щодо особливостей проведення літньої 

заліково-екзаменаційної сесії у 2019/2020 н. р. та ознайомлюють з ними науково-

педагогічних працівників і студентів; 

– контролюють своєчасність (не пізніше наступного дня після проведення 

контрольного заходу) надсилання науково-педагогічними працівниками кафедри 

заповнених відомостей обліку успішності на електронну пошту факультету 

(fdso1992udpu@gmail.com). 

 

4. Для організації дистанційної форми проведення літньої заліково-

екзаменаційної сесії науково-педагогічні працівники, які забезпечують 

викладання відповідної дисципліни та приймають екзамен (залік) у студентів 

використовують затверджені на засіданнях кафедр і вченої ради факультету 

«Інструктивні матеріали щодо дистанційного проведення літньої заліково-

екзаменаційної сесії у 2019/2020 н. р. на факультеті дошкільної та спеціальної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини в умовах карантину» (Додаток А), а також: 

– вносять в електронний журнал оцінок навчальних досягнень з дисципліни 

(система Moodle) та переносять відповідні оцінки у електронні відомості обліку 

успішності (рейтингові бали) за семестр результати дистанційного навчання 

студентів в системі Moodle (враховуючи результати виконаних ними завдань і 

надісланих у viber-гpyпи, на електронну пошту, messenger тощо);  

– організовують та дистанційно проводять консультації зі студентами 

напередодні іспитів, а також проводять співбесіду за результатами оцінювання 

курсових робіт, практик (з використанням сучасних засобів відео- та 

аудіокомунікації, viber, messenger тощо); 

– вносять у електронні відомості обліку успішності (рейтингові бали) за 

семестр результати захисту курсових робіт, практик; 

– своєчасно (не пізніше наступного дня після проведення контрольного 

заходу) заповнюють відомості обліку успішності, ставлять свій підпис і 

надсилають скан- чи фотокопію на електронну пошту деканату факультету 

(fdso1992udpu@gmail.com) (згідно із затвердженим розкладом заліково-

екзаменаційної сесії). 

 

5. Для організації дистанційної форми проведення літньої заліково-

екзаменаційної  сесії  у  2019/2020 н.р.  куратори  та  старости  академічних 

груп: 

– забезпечують підтримання дистанційної комунікації між студентами 

групи, науково-педагогічними працівниками і деканатом факультету; 

– організовують і контролюють своєчасне складання студентами 

академічних груп літньої заліково-екзаменаційної сесії. 
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6. «Тимчасовий порядок проведення літньої заліково-екзаменаційної 

сесії у 2019-2020 навчальному році на факультеті дошкільної та спеціальної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини в умовах карантину» вводиться в дію після затвердження його на 

вченій раді факультету (Додаток Б). 

 

 

Завідувач кафедри дошкільної освіти В.М. Кушнір 

Завідувач кафедри психології та  

педагогіки розвитку дитини 

 

Л.В. Іщенко 

В.о завідувача кафедри спеціальної  

та інклюзивної освіти 

 

М.А. Лемещук 

Заступник декана з навчальної роботи  О.Г. Бутенко 

Декан факультету І.І. Демченко 

 

 



Додаток А 

 

Інструктивні матеріали  

щодо дистанційного проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії  

у 2019/2020 н. р. на факультеті дошкільної та спеціальної освіти  

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  

в умовах карантину 

 

«Інструктивні матеріали щодо дистанційного проведення літньої заліково-

екзаменаційної сесії у 2019/2020 н. р. на факультеті дошкільної та спеціальної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини в 

умовах карантину» (далі – Інструктивні матеріали) розроблено відповідно до 

«Тимчасового порядку проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії у 

2019/2020 навчальному році на факультеті дошкільної та спеціальної освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини в умовах 

карантину». 

Інструктивні матеріали затверджено на засіданнях:  

− кафедри дошкільної освіти (протокол № 9/1 від 28 квітня 2020 року);  

− кафедри психології та педагогіки розвитку дитини (протокол № 9 від 

28 квітня 2020 року);  

− кафедри спеціальної та інклюзивної освіти  (протокол № 12 від 28 квітня 

2020 року); 

− вченої ради факультету дошкільної та спеціальної освіти (протокол № 11 

від 30 квітня 2020 року). 

1. Заступник декана з навчальної роботи: 

1.1. Розробляє та затверджує в усталеному порядку розклад проведення 

екзаменів, захисту курсових робіт для студентів усіх академічних груп, розміщує їх 

на офіційній web-сторінці факультету у рубриці «Навчання» та спільно з 

гарантами відповідних освітніх програм забезпечують доведення цієї інформації 

до студентів та науково-педагогічних працівників, які викладають відповідні 

дисципліни навчального плану та приймають екзамен (залік) у студентів.  

1.2. Контролює своєчасність (не пізніше наступного дня після проведення 

контрольного заходу) надсилання з особистої електронної скриньки науково-

педагогічними працівниками заповнених відомостей обліку успішності на 

електронну пошту факультету (fdso1992udpu@gmail.com).  

1.3. Організовує процес ліквідації академічної заборгованості студентами 

згідно з «Про організацію освітнього процесу в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини» та затвердженим розкладом у 

дистанційному режимі. 

1.4. Формує зведені матеріали за результатами літньої екзаменаційної сесії 

для підготовки наказів щодо нарахування стипендії, переведення студентів на 

наступний курс тощо. 
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1.5. Контролює своєчасне оформлення документації щодо складання заліків 

та екзаменів (журнали академічних груп, заліково-екзаменаційні відомості, залікові 

книжки студентів) у двотижневий термін після закінчення карантину. 

1.6. Контролює завершення освітнього процесу на факультеті в передбачені 

навчальними планами терміни з дотриманням умов карантину.  

2. Диспетчер факультету, методист по роботі зі студентами заочної форм 

навчання: 

2.1. Готують відомості обліку успішності та завчасно розсилають їх на 

електронні пошти науково-педагогічним працівникам, які викладають відповідні 

дисципліни навчального плану та приймають екзамен (залік) у студентів. 

3. Завідувачі кафедр: 

3.1. Забезпечують організацію дистанційної форми проведення літньої 

заліково-екзаменаційної сесії у 2019/2020 н.р. для студентів, які навчаються за 

відповідними освітніми програмами та освітніми ступенями, враховуючи технічні 

можливості студентів і потребу їх чіткої ідентифікації в системі дистанційного 

навчання Moodle УДПУ імені Павла Тичини спільно з науково-педагогічними 

працівниками кафедри. 

Із метою забезпечення повноцінного доступу студентів до виконання завдань 

з дисциплін, які виносяться на заліково-екзаменаційну сесію та об’єктивного і 

вчасного оцінювання результатів науково-педагогічні працівники пропонують 

скористатися альтернативними засобами дистанційної освіти: 

− студентам, яким повністю недоступна система Moodlе та мережа 

Інтернету, дозволити скористатися транспортною поштою (Укрпошта, Нова пошта) 

для доставки примірників виконаних завдань в паперовій чи електронній письмовій 

формі (за індивідуальним вибором); 

− студентам, яким повністю або частково недоступна система Moodlе, але 

є постійна чи ситуативна змога працювати в мережі Інтернет, дозволити 

скористатися електронною поштою для доставки виконаних завдань в електронно-

письмовій формі на e-mail викладача; 

− студентів, які мають можливість самостійно роздрукувати паперовий 

варіант курсової роботи, зобов’язати вчасно надіслати її науковому керівникові 

транспортною поштою (Укрпошта, Нова пошта)  в папках;   

− студентам, які зовсім не мають змоги роздрукувати паперовий варіант 

курсової роботи, дозволити подавати її до перевірки в комп’ютерній верстці і 

зобов’язати вчасно надіслати файл текстового документу електронною поштою.   

− студентам, які не мають змоги пройти онлайн-процедуру захисту 

курсових робіт та практики, дозволити за результатами дослідження завчасно 

підготувати і надіслати транспортною чи електронною поштою доповідь в аудіо, 

відео, чи друкованій формах (за індивідуальним вибором), а відповіді на запитання 

керівника надати в телефонному режимі безпосередньо під час її захисту. 

3.2. Контролюють своєчасність (не пізніше наступного дня після проведення 

контрольного заходу) надсилання науково-педагогічними працівниками кафедри 

заповнених відомостей обліку успішності на електронну пошту факультету 

(fdso1992udpu@gmail.com). 

3.3. Контролюють дистанційне написання студентами підсумкового 

контролю у формі тестування (використовуючи можливості системи Moodle, а 
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також viber-групи, електронну пошту, messenger тощо) та перевірку його 

виконання науково-педагогічними працівниками кафедри. 

3.5. Контролюють своєчасне оформлення науково-педагогічними  

працівниками кафедри документації щодо складання заліків та екзаменів, захистів 

курсових робіт і практик (журнали академічних груп, заліково-екзаменаційні 

відомості, залікові книжки студентів) у двотижневий термін після закінчення 

карантину 

4. Науково-педагогічні працівники, які забезпечують викладання 

відповідної дисципліни та приймають екзамен (залік) у студентів: 

4.1. Інформують студентів про кількість набраних балів за поточний 

контроль, а також про формат проведення екзамену заліку, враховуючи 

відповідність виставлених балів до критеріїв оцінювання успішності студентів 

після завершення дистанційно проведених практичних занять. Семестровий залік 

може бути виставлений студентові на основі поточних оцінок (за умови, що 

студент набрав не менше, ніж 60 балів за 100-бальною шкалою). Підсумкова 

екзаменаційна кількість балів може бути виставлена на основі поточних оцінок, 

якщо студент набрав не менше, ніж 60 балів за 100-бальною шкалою та 

погоджується з набраною кількістю балів. Студент, який бажає підвищити свої 

рейтингові показники, має складати підсумковий контроль у встановленому 

порядку (у системі Moodle, а також використовуючи можливості viber-групи, 

електронну пошту, messenger тощо). 

4.2. Організовують дистанційне виконання студентами завдань підсумкового 

контролю у формі тестування із дисциплін, з яких передбачено іспит, 

використовуючи можливості системи Moodle, а також viber-групи, електронну 

пошту, messenger тощо та оцінюють якість його виконання. 

 Проводять студентам, які будуть проходити тестування, інструктаж щодо 

особливостей його проходження у віддаленому режимі: 

− у зазначений час згідно з розкладом екзамену студент повинен увійти в 

систему Moodle та пройти ідентифікацію (ввести логін та пароль);  

− зліва на панелі обрати вкладку «Інформаційна сторінка»;  

− обрати потрібну дисципліну;  

− пройти тестування; 

− коректно завершити тестування (обов’язково натиснути «Завершити 

тестування» та «Відправити на оцінювання»). Після чого студент зможе побачити 

свої результати. У випадку некоректного завершення процес тестування буде 

визнаним таким, що не відбувся з вини студента, а отже, результат не буде 

зараховано; 

− доступ до тестів для конкретної групи студентів буде відкрито з 8.30 год 

у визначений розкладом день. 

− для проходження тестування студенту буде надано лише одну спробу. 

− у випадку, якщо сеанс тестування було перервано з технічних причин, 

що не залежать від студента, студент має право на повторне проходження 

тестування. Для цього потрібно, за можливості, зробити знімок екрана в момент 

виникнення проблеми та одразу повідомити про це викладача. У цьому випадку 

студенту надається ще одна спроба, або ж буде запропоновано пройти тестування в 

інших системах (viber-група, електронна пошта, messenger тощо). 

− протягом часу проходження студентом тестування викладач підтримує з 

ним мобільний зв’язок. 



4.2.  За результатами навчання (враховуючи результати в системі Moodle, а 

також Zoom, viber-групах, на електронних поштах, messenger тощо) науково-

педагогічні працівники виставляють студентам відповідні оцінки (рейтингові бали) 

з навчальної роботи за семестр у електронні журнали у системі Moodle та 

електронні відомості обліку успішності студентів. 

6. Заступник декана з питань впровадження ІКТ в навчальний процес: 

6.1. Надавати консультативну допомогу викладачам у завантаженні 

інформаційного та навчально-методичного ресурсу у системі Moodle, необхідного 

для проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії. 

6.2. Забезпечити доступ завідувачам кафедр, науково-педагогічним 

працівникам, студентам до навчально-методичного забезпечення проведення 

літньої заліково-екзаменаційної сесії (систем Moodle, Zoom).  

7. Старости та куратори академічних груп: 

7.1. Забезпечити підтримку комунікації між студентами групи, науково-

педагогічними працівниками та деканатом факультету. 

7.2. Організовувати своєчасне складання студентами академічної групи 

літньої заліково-екзаменаційної сесії. 

8. Студент, який дистанційно складає залік чи екзамен: 

8.1. Зобов’язаний відповідно до розкладу занять, ідентифікуватися у системі 

Moodle і розпочати підсумкове тестування у відведений час. За відсутності 

технічних можливостей використання системи Moodle, узгодити з викладачем 

можливості використання відео-системи Zoom, viber-групи, електронної пошти, 

мобільного зв’язку тощо. 

 

 

Завідувач кафедри дошкільної освіти В.М. Кушнір 

Завідувач кафедри психології та  

педагогіки розвитку дитини 

 

Л.В. Іщенко 

В.о завідувача кафедри спеціальної  

та інклюзивної освіти 

 

М.А. Лемещук 

Заступник декана з навчальної роботи  О.Г. Бутенко 

Декан факультету І.І. Демченко 

  



Додаток Б 

 

ВИТЯГ 

з протоколу засідання кафедри дошкільної освіти  

№ 9/1 від 28.04.2020 року 
 

Присутні: проф. В.М. Кушнір, проф. С.І. Семчук, проф. С.М. Гаврилюк, 

доц. С.С. Попиченко, доц. О.В. Поліщук, доц. А.М. Залізняк, доц. Н.І. Скрипник, 

викл. В.С.Кривда, викл. Б.І.Семчук, викл. А.С.Нікітенко, викл. С.В.Гарбар, 

викл. І.Г.Миколайко, лаборант М.Г.Швець. 
 

Слухали: Про затвердження «Інструктивних матеріалів щодо дистанційного 

проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії у 2019/2020 н. р. на кафедрі 

дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини в умовах карантину»  
 

Виступили: В.М. Кушнір, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри, ознайомила присутніх з розробленими на кафедрі «Інструктивними 

матеріалами щодо дистанційного проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії 

у 2019/2020 н. р. на кафедрі дошкільної освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини в умовах карантину» 
 

С.І. Семчук, доктор педагогічних наук, професор, виступила з пропозицією 

систематизувати Інструктивні матеріали за відповідними компетенція ми учасників 

освітнього процесу. 
 

С.С. Попиченко, кандидат педагогічних наук, доцент, внесла пропозицію 

затвердити «Інструктивні матеріали щодо дистанційного проведення літньої 

заліково-екзаменаційної сесії у 2019/2020 н. р. на кафедрі дошкільної освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини в умовах 

карантину» зі змінами.  
 

Ухвалили:  

1. Затвердити «Інструктивні матеріали щодо дистанційного проведення 

літньої заліково-екзаменаційної сесії у 2019/2020 н. р. на кафедрі дошкільної освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини в умовах 

карантину» зі змінами. 

 

 Завідувач кафедри                                                             В. М. Кушнір 

Секретар                                                                              В. С. Кривда  

 

 

  



ВИТЯГ 

з протоколу засідання кафедри психології та педагогіки розвитку дитини  

№ 9 від 28.04.2020 року 
 

Присутні: проф. Л.В. Іщенко, проф. Т.К .Андрющенко, проф. Т.П. Кучай, 

доц. О.Г.Бутенко, доц. О.О. Авраменко, доц. Л.П. Карнаух, доц. І.Ю. Підлипняк, 

доц. О.М. Мельникова, доц. Т.М. Дука, доц. Н.Д. Трофаїла, ст. викл. Н.П. Кравчук, 

ст. викл. О.В. Рябошапка, викл. Н.А. Дудник, викл. Т.В. Журавко. 
 

Слухали: Про затвердження «Інструктивних матеріалів щодо дистанційного 

проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії у 2019/2020 н. р. на кафедрі 

психології та педагогіки розвитку дитини Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини в умовах карантину»  
 

Виступили: Л.В. Іщенко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри, ознайомила присутніх з розробленими на кафедрі «Інструктивними 

матеріалами щодо дистанційного проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії 

у 2019/2020 н. р. на кафедрі психології та педагогіки розвитку дитини Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини в умовах карантину» 
 

Л.П. Карнаух, кандидат педагогічних наук, доцент, запропонувала з метою 

об’єктивного і вчасного оцінювання студентів скористатися альтернативними 

засобами дистанційної освіти: 

− студентам, яким повністю недоступна система Moodlе та мережа Інтернет, 

дозволити скористатися транспортною поштою (Укрпошта, Нова пошта) для 

доставки примірників виконаних завдань в паперовій формі; 

− студентам, яким повністю або частково недоступна система Moodlе, але є 

постійна чи ситуативна змога працювати в мережі Інтернет, дозволити 

скористатися електронною поштою для доставки виконаних завдань на e-mail 

викладача. 
 

І.Ю. Підлипняк, кандидат педагогічних наук, доцент, внесла пропозицію 

затвердити «Інструктивні матеріали щодо дистанційного проведення літньої 

заліково-екзаменаційної сесії у 2019/2020 н. р. на кафедрі дошкільної освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини в умовах 

карантину» зі змінами.  
 

Ухвалили:  

1. Затвердити «Інструктивні матеріали щодо дистанційного проведення 

літньої заліково-екзаменаційної сесії у 2019/2020 н. р. на кафедрі психології та 

педагогіки розвитку дитини Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини в умовах карантину» зі змінами. 

 

 Завідувач кафедри                                                             Л. В. Іщенко 

Секретар                                                                              Т. М. Дука   



ВИТЯГ 

з протоколу засідання кафедри спеціальної та інклюзивної освіти  

№ 12 від 28.04.2020 року 
 

Присутні: доц. М.А. Лемещук, проф. І.І. Демченко, проф. І.А. Малишевська, 

доц. В.А. Білан, доц. І.В. Бабій, доц. Н.А. П’ясецька, доц. С. В. Цимбал-

Слатвінська, доц. Н.П. Голуб, доц. Л.Д. Бегас, доц. Г.М. Чирва, ст. викладач 

Д.М. Хрипун, викл. М.С. Бевзюк, викл. Л.В. Колісник, викл. Л.А. Черніченко, 

викл. А.А. Чередник, викл. І.С. Калиновська, лаборант С.В. Попук, лаборант 

О.Р Ковригін. 
 

Слухали: Про затвердження «Інструктивних матеріалів щодо дистанційного 

проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії у 2019/2020 н. р. на кафедрі 

спеціальної та інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини в умовах карантину»  
 

Виступили: М.А. Лемещук, кандидат педагогічних наук, доцент, 

в.о. завідувача кафедри, ознайомила присутніх з розробленими на кафедрі 

«Інструктивними матеріалами щодо дистанційного проведення літньої заліково-

екзаменаційної сесії у 2019/2020 н. р. на кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини в умовах 

карантину» 
 

І.А. Малишевська, доктор педагогічних наук, професор, внесла пропозицією 

врахувати можливості складання сесії студентами, у яких виникають проблеми з 

мережею Інтернет та таких, які не мають відповідного технічного забезпечення. 
 

І.В. Бабій, кандидат педагогічних наук, доцент, внесла пропозицію 

затвердити «Інструктивні матеріали щодо дистанційного проведення літньої 

заліково-екзаменаційної сесії у 2019/2020 н. р. на кафедрі спеціальної та 

інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини в умовах карантину» зі змінами.  
 

Ухвалили:  

1. Затвердити «Інструктивні матеріали щодо дистанційного проведення 

літньої заліково-екзаменаційної сесії у 2019/2020 н. р. на кафедрі спеціальної та 

інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини в умовах карантину» зі змінами. 

 

 В. о. завідувача кафедри                                                  М. А. Лемещук 

Секретар                                                                              О. Р. Ковригін  

 

  



ВИТЯГ 

з протоколу засідання вченої ради  

факультету дошкільної та спеціальної освіти  

№ 11 від 30.04.2020 року 
 

Присутні: члени вченої ради факультету дошкільної та спеціальної освіти 
 

Слухали: Про затвердження «Інструктивних матеріалів щодо дистанційного 

проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії у 2019/2020 н. р. на факультеті 

дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини в умовах карантину»  
 

Виступили: О.Г. Бутенко, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник 

декана з навчальної роботи, ознайомила присутніх з «Інструктивними матеріалами 

щодо дистанційного проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії у 

2019/2020 н. р. на факультеті дошкільної та спеціальної освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини в умовах карантину» із 

врахуванням змін, запропонованими кафедрами факультету. 
 

І.І. Демченко, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету, внесла 

пропозицію затвердити «Інструктивні матеріали щодо дистанційного проведення 

літньої заліково-екзаменаційної сесії у 2019/2020 н. р. на факультеті дошкільної та 

спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини в умовах карантину».  
 

Ухвалили:  

1. Затвердити «Інструктивні матеріали щодо дистанційного проведення 

літньої заліково-екзаменаційної сесії у 2019/2020 н. р. на факультеті дошкільної та 

спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини в умовах карантину». 

 

 Голова вченої ради                                                            І. І. Демченко 

Секретар                                                                              І. С. Найдюк  

 

 

 


