
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛ АД УКРАЇНИ 
(БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

Про організацію та проведення 
атестації здобувачів вищої освіти 
з використанням дистанційних технологій 
у 2019/2020 н.р. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету 
Міністрів України від 11.03.2020 № 2 1 1 «Про запобігання поширенню на 
території України коронавірусу СОУГО-19» (із змінами), листа МОН України 
від 27 .03.2020 р. № 1/9-178 «Щодо завершення 2019/2020 н.р.», наказу МОЗ 
України від 05.05.2020 № 1041 «Про проведення атестації здобувачів освіти за 
спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров'я» в умовах карантину», 
наказу МОЗ України від 31.01.2005 р. № 53 «Про затвердження Положення 
про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які 
навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації за 
напрямом підготовки «Медицина», «Положення про організацію освітнього 
процесу у Вищому державному навчально.му закладі України «Буковинський 
державний медичний університет»», «Положення про порядок створення та 
організацію роботи екзаменаційної комісії у Вищому державному 
навчальному закладі України «Буковинський державний медичний 
університет»», рішення Центральної методичної комісії від 30.04.2020 р. 
(протокол № 7), з метою організації і проведення атестації здобувачів вищої 
освіти в університеті у 2019/2020 н.р., -

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зазначені нижче зміни до графіку навчального процесу в 
робочих навчальних планах підготовки студентів випускних курсів на 
2019/2020 н.р.: 

1.1. За спеціальностями 7.12010001 «Лікувальна справа» (6 курс) та 
7.12010002 «Педіатрія» (6 курс): 
- Практично-орієнтовані випускні іспити - 18.05-02.06.2020 р.; 
- Стандартизований тестовий державний іспит "Крок 2. Загальна 

лікарська підготовка" - за графіком МОЗ України. 
1.2. За спеціальністю 7.12010005 «Стоматологія» (5 курс): 
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- Практично-орієнтовані випускні іспити - 01.05-11.06.2020 р.; 
- Стандартизований тестовий державний іспит "Крок 2. 

Стоматологія" - за графіком МОЗ України. 
1.3. За спеціальністю 7.12020101 «Фармація» (5 курс): 

- Практично-орієнтовані випускні іспити - 26.05-03.06.2020 р.; 
- Стандартизований тестовий державний іспит "Крок 2. 

Фармація" - за графіком МОЗ України. 
2. Затвердити «Порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти з 

використанням дистанційних технологій у 2019/2020 н.р.» (додаток). 
3. Екзаменаційним комісіям, деканам факультетів та директору коледжу 

забезпечити організацію та проведення атестації здобувачів вищої освгги у 
формі випускних гірактично-оріснтованих іспитів та захисту магістерської 
роботи відповідно до затвердженого пунктом 2 цього наказу Порядку 
проведення атестації здобувачів вищої освіти з використанням дистанційних 
технологій у 2019/2020 н.р. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-
педагогічної роботи Геруша І.В. 

Ректор Т.М. Войчук 

Виконавець: 
Начальник навчального відділу 



Додаток до наказу 
від 2020 р. 
№ /Уі/^ 

Порядок 

проведення атестації здобувачів вищої освіти 

з використанням дистанційних технологій у 2019/2020 н.р. 

1. Загальні положення 

Атестація здобувачів вищої освіти з використанням дистанційних 

технологій у 2019/2020 н.р. проводиться відповідно до наказу МОЗ України від 

31.01.2005 р. № 53 «Про затвердження Положення про організацію та порядок 

проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних 

закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації за напрямом підготовки «Медицина», наказу 

МОЗ України від 05.05.2020 № 1041 «Про проведення атестації здобувачів освіти 

за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров'я» в умовах карантину», 

листа МОН України від 27 .03.2020 р. № 1/9-178 «Щодо завершення 2019/2020 

н.р.», «Положення про організацію освітнього процесу у Вищому державному 

навчальному закладі України «Буковинський державний медичний 

університет»», «Положення про порядок створення та організацію роботи 

екзаменаційної комісії у Вищому державному навчальному закладі України 

«Буковинський державний медичний університет»», наказів по університету про 

затвердження складу екзаменаційних комісій у 2020 році, рішення Центральною 

методичної комісії від 30.04.2020 р. (протокол № 7), матеріалів для проведення 

випускних іспитів, затверджених Центральною методичною комісією у 2020 

році. 

З використанням дистанційних технологій у 2019/2020 н.р. проводиться 

атестація у формі: 

- практично-орієнтованого випускного іспиту; 

- захисту магістерської роботи. 
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2. Проведення практично-орієнтованого випускного іспиту 

1. Практично-орієнтований випускний іспит з використанням 

дистанційних технологій проводиться у синхронному режимі за допомогою 

сервісу відеоконференцій «Ооо£Іе Нап£оиІ5 Мееі». 

2. Авторизований доступ здобувачів вищої освіти, голів, членів та 

секретаріату екзаменаційної комісії здійснюється за допомогою облікових 

записів університетської корпоративної електронної пошти в домені 

@Ьзти.ес1и.иа та Електронног о журналу успішності БДМУ. 

3. Веб-посилання для проведення іспиту в режимі відеокоифереиції 

створюються екзаменаторами (членами секретаріату екзаменаційної комісії) та 

вносяться до Електронного журналу успішності БДМУ (модуль «Випускні 

іспити»). 

4. Веб-посилання для проведення іспиту в режимі відеоконференції та час 

сеансу доводяться до здобувача вищої освіти за допомогою Електронного 

журналу успішності БДМУ. 
5. Процедура проведення іспиту: 

5.1. У визначений в Електронному журналі успішності час проведення 

іспиту здобувач вищої освіти, екзаменатори та члени екзаменаційної комісії 

приєднуються до відеоконференції. 

5.2. Екзаменатори здійснюють ідентифікацію здобувача вищої освіти у 

такій послідовності: 

- екзаменатор встановлює візуальний контакт зі здобувачем вищої 

освіти; 

- здобувач вищої освіти вмикає відео- та голосовий зв'язок, 

представляється та демонструє документ, що посвідчує його особу, з 

видимою фотографією, прізвищем, ім'ям, по батькові та реквізитами 

документу; 

- екзаменатор співставляє дані візуального контакту, документу, що 

посвідчує особу та дані облікового запису і, у разі успішної 
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ідентифікації, фіксує факт присутності здобувана у вигляді 

скріншоту. 

5.3. Здобувану випадковим чином генерується номер екзаменаційного 

білету (завдання); 
5.4. Зміст екзаменаційного білету (завдання)виводиться на екран 

демонстрації відеоконференції. 

5.5. Екзаменатори проводять опитування здобувана вищої освіти та 

оцінюють його відповіді. 

5.6. Після завершення опитування екзаменаторами вносяться оцінки до 

«Електронного журналу успішності БДМУ». 

6. У разі виникнення під час складання іспиту технічних проблем (відсутнє 

підключення до мережі Інтернет) здобувач вищої освіти повинен негайно 

повідомити про це декана (заступника) за допомогою телефонного зв'язку чи 

месенджер. У такому разі деканом та головою екзаменаційної комісії 

приймається рішення щодо проведення атестації в інший час. 

2. Проведення захисту магістерської роботи 

1. Захист магістерської роботи з використанням дистанційних технологій 

проводиться у синхронному режимі за допомогою сервісу відеоконференшй 

«Ооо§1е Нап§оиІ5 Мееї». 

2. Авторизований доступ здобувані в вищої освіти, голови та секретаря 

екзаменаційної комісії, членів вченої ради факультету, керівників та рецензентів, 

здійснюється за допомогою облікових записів університетської корпоративної 

електронної пошти в домені @Ь5ти.ес1и.иа. 

3. Веб-посилання для проведення захисту магістерської роботи в режимі 

відеоконференції створюються секретарем екзаменаційної комісії та доводиться 

до відома здобувачів вищої освіти, голови екзаменаційної комісії, членів вченої 

ради факультету, керівників та рецензентів засобами електронного зв'язку 

(електронна пошта або месенджер). 



4. У визначений час проведення іспиту здобувач вищої освіти, голова та 

секретар екзаменаційної комісії, члени вченої ради факультету, керівники та 

рецензенти приєднуються до відеоконференції. 
5. Секретар екзаменаційної комісії здійснює ідентифікацію здобувача 

вищої освіти у такій послідовності: 
- секретар екзаменаційної комісії встановлює візуальний контакт зі 

здобувачем вищої освіти; 

- здобувач вищої освіти вмикає відео- та голосовий зв'язок, 

представляється та демонструє документ, що посвідчує його особу, з 

видимою фотографією, прізвищем, ім'ям, по батькові та реквізитами 

документу; 

- секретар екзаменаційної комісії співставляє дані візуального 

контакту, документу, що посвідчує особу та дані облікового запису 

і, у разі успішної ідентифікації, фіксує факт присутності здобувача у 

вигляді скріншоту. 
6. Після успішної ідентифікації здобувача вищої освіти проводиться 

процедура захисту магістерської роботи. 
7. Підсумкова оцінка захисту магістерської роботи оголошується головою 

екзаменаційної комісії та вноситься до облікової документації. 

Проректор 
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