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Про затвердження Регламенту проведення семестрового контролю в 
дистанційному режимі та Регламенту організації і проведення захистів 
кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі

Відповідно до рішень Кабінету Міністрів України щодо запровадження 
карантину для всіх типів закладів освіти незалежно від форм власності і сфери 
управління, листа Міністерства освіти і науки України від 14.05.20 р. № 1/9-249 
«Щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти 
із застосуванням дистанційних технологій», на засадах автономії Університету 
відповідно до статей 1, 32, 34 Закону України «Про вищу освіту» та з метою 
забезпечення безперервного проведення освітнього процесу в Університеті

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Регламент проведення семестрового контролю в дистанційному 

режимі (Додаток 1), Регламент організації і проведення захистів 
кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі 
(Додаток 2) (далі – Регламенти).

2. Регламенти застосовуються для усіх навчальних структурних підрозділів 
Університету.

3. Департаменту організації освітнього процесу забезпечити розміщення 
електронних варіантів Регламентів на сайтах Університету 
(https://osvita.kpi.ua/docs, https://kpi.ua/news).

4. Деканам факультетів, директорам інститутів забезпечити:
– розробку та затвердження розкладу проведення заходів семестрового 

контролю для здобувачів усіх рівнів вищої освіти та розкладу проведення 
захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів;

– розміщення розкладу проведення заходів семестрового контролю, розкладу 
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захистів кваліфікаційних робіт та розкладу проведення атестаційних 
екзаменів на офіційній web-сторінці факультету/інституту (далі – Розклади); 

– спільно з гарантами відповідних освітніх програм та завідувачами 
випускових кафедр доведення змісту Регламентів та інформації про Розклади 
до здобувачів, науково-педагогічних працівників, які проводять заходи 
семестрового контролю та до членів екзаменаційних комісій.

5. Визнати таким, що втратив чинність наказ від 08.05.20 р. №7/86 «Про 
затвердження Тимчасового регламенту проведення семестрового контролю в 
дистанційному режимі та Тимчасового регламенту організації і проведення 
захистів дипломних робіт (проектів)/магістерських дисертацій та випускних 
екзаменів».

6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчальної роботи 
Мельниченка А.А. та проректора з навчально-виховної роботи Семінську Н.В.

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ



3


		Мазур М.О.
	2020-12-01T07:06:54+0000
	Мазур М.О.
	barCode




