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Про оцінювання знань 
та атестацію здобувачів 
другого та третього 
рівня вищої освіти у НУОЗ 
України імені П. Л. Шупика

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні», Закону України «Про правовий режим 
воєнного стану», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.03.2022 
№ 265 «Про проведення атестації випускників закладів фахової передвищої, 
вищої освіти» та з метою оптимізації та розширення можливості застосуванні 
різних форм оцінювання знань та атестації слухачів і здобувачів другого і 
третього рівня вищої освіти у НУОЗ України імені П. Л. Шупика

НАКАЗУЮ:

1. Установити, що під час надзвичайних ситуацій, оголошення в державі 
надзвичайного чи воєнного стану, стихійних лих чи негод непоправної дії 
організація навчального процесу підготовки здобувачів другого та третього 
рівня вищої освіти у НУОЗ України імені П. Л. Шупика відбувається з 
урахуванням технічних та технологічних можливостей, роботи програмного 
забезпечення та цілісності матеріально-технічної бази.

2. Установити, що в умовах воєнного стану оцінювання знань та 
атестація слухачів та здобувачів другого та третього рівня вищої освіти у НУОЗ 
України імені П. Л. Шупика може відбуватись:

1) за допомогою діючих онлайн-платформ для складання в тестовому 
режимі заліків, диференційованих заліків, іспитів, комплексних іспитів;

2) з використанням гугл-форм;
3) складання заліків, диференційованих заліків, іспитів, комплексних 

іспитів в онлайн режимі в реальному часі в усній чи письмовій формі 
(написання ессе в умовах обмеженого часу, співбесіда);

4) автоматичне виставлення балів заліків, диференційованих заліків 
здобувачам, які за результатами самостійної роботи продемонстрували високий 
рівень підготовки (наявність наукових публікацій у фахових виданнях, 
виконання контрольних або самостійних робіт на високому рівні тощо);

5) інші інтерактивні види системи дистанційного навчання, які можуть



?

бути доступними як професорсько-викладацькому складу, так і слухачам та 
здобувачам другого та третього рівня вищої освіти.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т. в. о. ректора Юрій ВДОВИЧЕНКО


