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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ  

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

Н А К А З 
 

«21» травня 2020 р.                             м. Київ         №01-01/54 
 

Про організацію семестрового контролю  

результатів навчання здобувачів освіти 

із застосуванням дистанційних технологій 

груп ПС-16-11-дБ спеціальності 053 Психологія  

та ПОД-16-11-дБ спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн) 

у травні-червні 2020 року 
 

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України 4 травня 2020 року 

№343 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», 

Розпорядження НАПН України від 08 травня 2020 року №44 р. «Про внесення 

змін до розпорядження НАПН України від 27 березня 2020 року №38р», наказу 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» «Про введення обмежувальних 

заходів» від 12.03.2020р. та наказу Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти № 01-01/32 від 12.03.2020 року «Про введення 

обмежувальних заходів», Рекомендацій МОН України щодо організації 

поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової 

передвищої та вищої освіти  із застосуванням дистанційних технологій 

навчання 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести семестровий контроль здобувачів вищої освіти груп ПС-16-

11-дБ спеціальності 053 Психологія та ПОД-16-11-дБ спеціальності 015 

Професійна освіта (Дизайн), зокрема заліки, екзамени, у дистанційній формі 

засобами LMS «Профосвіта» (режим доступу: profosvita.org) шляхом 

синхронної чи асинхронної комунікації та систем проведення 

відеоконференцій (графік додається). 

Відповідальні: т.в.о. заступника директора ННР Лукіянчук А.М., 

науково-педагогічні працівники (відповідно до розкладу екзаменаційно-

залікової сесії). 

 

2. Викладачам передбачити виставлення підсумкової оцінки за екзамен 

(залік) шляхом пропорційного перерахунку семестрових оцінок у підсумкову 
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оцінку, якщо заходи поточного контролю дозволяють однозначно визначити 

рівень набуття передбачених програмою навчальної дисципліни результатів 

навчання. 

Відповідальні: т.в.о. заступника директора ННР Лукіянчук А.М., 

викладачі (відповідно до розкладу екзаменаційно-залікової сесії). 

   

 

3. Під час проведення семестрового контролю у формі екзамену за 

затвердженим розкладом заліково-екзаменаційної сесії забезпечити 

ідентифікацію особи здобувачів освіти передусім для завдань, які 

виконуються в усній формі.   

 

Відповідальні: т.в.о. заступника директора ННР Лукіянчук А.М., 

викладачі  (відповідно до розкладу екзаменаційно-залікової сесії). 

 

4. Забезпечити інформування (через різні форми і види зв'язку) усіх 

здобувачів освіти груп ПС-16-11-дБ спеціальності 053 Психологія та ПОД-16-

11-дБ спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн) про проведення 

семестрового контролю результатів навчання здобувачів освіти із 

застосуванням дистанційних технологій, зокрема графік, засоби.     

Відповідальні: т.в.о. заступника директора ННР Лукіянчук А.М., 

методисти навчального відділу вищої освіти Чорна О.В., Ткаченко С.М.. 
 

5. Помічнику керівника Корчук Т.В. даний наказ надіслати в 

електронному варіанти всім відповідальним для виконання. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директорка                                                      В.В. Сидоренко 

 

 

 

 

 

 

Завізовано: 

Тво заст.директора з науково-навчальної роботи ___________А.М. Лукіянчук 

Головний бухгалтер                                                 ____________С.В.Гірка 

Провідний інспектор з кадрів                                  ____________П.В. Магдич 
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Додаток до наказу   

№01-01/54 від 21.05.2020 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

« 21»   травня 2020 р. 

           Директорка___________В.В.Сидоренко 

 

РОЗКЛАД 

заліково-екзаменаційної сесії  у  VIII семестрі  2019/2020 навчального року 

з 25.05.2020 по 12.06.2020 

студентів групи ПОД-16-11-дБ спеціальності 015  

Професійна освіта (Дизайн) 

освітнього рівня бакалавр 

(денна форма) 

 

Дата  

02.06.2020 

(10.00) 

Залік 

Етика і естетика, ст. викладач Бондарук І.П. 

09.06.2020 

(10.00) 

Залік 

Сучасні технології та матеріали для середовищних об'єктів, 

доц. Гамалій І.П. 

26.05.2020 

(10.00) 

Екзамен 

Спеціальний рисунок, ст викладач Ружицький В.А. 

 
 

*  заліки та екзамени проходитимуть з використанням технологій дистанційного навчання 

на LMS «Профосвіта»  (режим доступу: profosvita.org) 

 

 

Т.в.о заступника  директора з ННР              А.М.Лукіянчук
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Додаток до наказу   

№01-01/54 від 21.05.2020 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

« 21»   травня 2020 р. 

Директорка_________В.В.Сидоренко 

 

 

РОЗКЛАД 

заліково-екзаменаційної сесії у  VIII семестрі   2019/2020   

навчального року 

з 25.05.2020 по 12.06.2020 

студентів групи ПС-16-11-дБ спеціальності 053 Психологія  

освітнього рівня «бакалавр» (денна форма) 

Дата  

26.05.2020 

(10.00) 

Залік 

Профорієнтація та профвідбір, доц. Торба Н.Г. 

 

29.05.2020 

(10.00) 

Залік 

Методика проведення психологічної експертизи у різних 

галузях психології, доц. Торба Н.Г. 

 

27.05.2020 

(10.00) 

Залік 

Психологія тренінгової роботи, ст. викладач Лукіянчук А.М. 

 

03.06.2020 

(10.00) 

Залік 

Технологія працевлаштування, доц. Дей М.О. 

 

02.06.2020 

(10.00) 

Екзамен 

Експериментальна психологія,  доц. Торба Н.Г. 

05.06.2020 

(10.00) 

Екзамен 

Патопсихологія та клінічна психологія, ст. викладач 

Лукіянчук А.М. 
*  заліки та екзамени проходитимуть з використанням технологій дистанційного 

навчання LMS «Профосвіта»   (режим доступу: profosvita.org) 

 

 

 

 Т.в.о заступника  директора з ННР    А.М.Лукіянчук 
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З наказом № 01-01/54 від 21 травня 2020 р.  ознайомлені:  

 

1. Лукіянчук А.М.____________________________________ 

2. Торба Н.Г.    _____________________________________ 

 

3. Бондарук І.П._____________________________________ 

 

4. Гамалій І.П.______________________________________ 

5. Ружицький В.А.       ______________________________________ 

 

6. Дей М.О.      _______________________________________ 

 

8. Чорна О.В.       ________________________________________ 

 

9. Ткаченко С.М. ______________________________________ 

 

10. Корчук Т.В.       _____________________________________________ 

 

 

 
 


