
ІНСТРУКЦІЯ СТУДЕНТАМ  

щодо проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії 
 

Літня заліково-екзаменаційна сесія 2021-22 навч.року для здобувачів академії за 

денною і заочною формами навчання з усіх спеціальностей проводитиметься в 

асинхронному онлайн-режимі без прив'язки до розкладу з використанням платформи 

дистанційного навчання MOODLE DDMA та ін. електронних засобів комунікацій у 

терміни, згідно наказу № 22 від 6.05.2022 р. Під час проведення сесії здобувачі 

академії керуються переліком навчальних дисциплін, запланованих в літню сесію за 

кожною академічною групою. 

 

Організація літньої екзаменаційної сесії для студентів ДЕННОЇ форми 

навчання: 

За рішенням кожної окремої кафедри складання студентами денної форми 

навчання екзаменів (заліків) можливе за двома варіантами (обраний варіант викладач 

відповідної дисципліни доводить до відома студентів відповідних академічних груп 

шляхом обов’язкового розміщення даної інформації в межах відповідного 

дистанційного навчального курсу в системі MOODLE DDMA, а також застосовуючи 

для цього інші засоби комунікації (мобільний зв'язок, месенджери, електронна пошта 

тощо). 

Варіант 1 - Складання екзамену (заліку) передбачається із застосуванням 

системи MOODLE DDMA. В цьому разі викладач здійснює у відповідному 

дистанційному курсі в системі MOODLE DDMA наступні налаштування 

екзаменаційних (залікових) робіт: 

- термін відкриття доступу – з 9:00 першого дня сесії й до 15:00 останнього дня 

сесії; 

- кількість дозволених спроб – 1 з обмеженням в часі в межах здійснюваної 

спроби – для екзаменаційних дисциплін – 3 астрономічні години, для залікових 

дисциплін – 2 астрономічні години. 

Важливо! За першим варіантом складання сесії студенти повинні за можливості 

рівномірно розподіляти дисципліни за конкретними днями їх складання в межах 

відведеного на сесію загального терміну. При цьому необхідно уникати складання в 

одну дату більше ніж одного екзамену й заліку – для недопущення цього кафедрами 

під час сесії будуть запропоновані окремі графіки складання екзаменів (заліків) за 

датами. 

Варіант 2 - Складання екзамену (заліку) передбачається, крім застосування 

системи MOODLE DDMA, й з використанням інших електронних засобів комунікації, 

насамперед, програмних засобів для відео-конференцзв’язку (Zoom, Google Meet, 

Skype тощо) в цьому разі викладачі призначають конкретну дату й час для складання 

студентами такого екзамену (заліку) в режимі реального часу. При цьому дана 

інформація обов’язковим чином доводиться відповідним викладачем до студентів ще 

до початку сесії (в тому числі й за рахунок розміщення відповідних оголошень в 

межах дистанційних навчальних курсів в системі MOODLE DDMA). 

Аналогічний організаційний підхід передбачається й для проведення 

дистанційних онлайн захистів курсових проектів (робіт), в цьому разі студенти 

додатково інформуються ще й про склад відповідних екзаменаційних комісій. 

http://www.dgma.donetsk.ua/images/news/2022-05-12/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81.pdf
http://www.dgma.donetsk.ua/index.php?option=com_content&Itemid=1650&id=2819&lang=uk&layout=edit&view=article


Організація літньої екзаменаційної сесії для студентів ЗАОЧНОЇ форми 

навчання: 

Складання екзаменів (заліків) студентами заочної форми передбачається 

переважно із застосуванням системи MOODLE DDMA. В цьому разі викладачі 

здійснюють у відповідних дистанційних навчальних курсах в системі MOODLE 

DDMA наступні налаштування екзаменаційних (залікових) робіт: 

- термін відкриття доступу – з 9:00 першого дня сесії й до 15:00 останнього дня 

сесії; 

- кількість дозволених спроб – 1 з обмеженням в часі в межах здійснюваної 

спроби – для екзаменаційних дисциплін – 3 астрономічні години, для залікових 

дисциплін – 2 астрономічні години. 

Захист курсових проектів (робіт) студентами заочної форми навчання 

здійснюється виключно в онлайн режимі із застосуванням відповідних електронних 

засобів відеоконференцзв’язку (Zoom, Google Meet, Skype тощо) за участю відповідних 

екзаменаційних комісій з числа викладачів кафедри. Для цього кафедрою 

призначаються конкретні дати захистів й забезпечується інформування про це 

студентів, шляхом обов’язкового розміщення відповідної інформації в межах 

дистанційного навчального курсу в системі MOODLE DDMA, а також із 

застосуванням інших засобів комунікації (мобільний зв'язок, месенджери, електронна 

пошта тощо). 

 

Шановні студенти! Звертаємо Вашу увагу: під час заліково-екзаменаційної сесії 

викладачі здійснюють постійний моніторинг Вашої активності щодо своєчасного 

складання Вами підсумкового контролю знань й повинні підтримувати з Вами зв'язок 

у будь-який, доступний для Вас спосіб! 

У разі неможливості оперативно зв’язатися зі своїм викладачем, Ви можете 

зателефонувати на номери гарячих ліній завідувачів відповідних кафедр! 

 

Бажаємо успішного складання сесії! 

https://drive.google.com/file/d/1oPF22Vhc6gkh1cz1NgGvyVkptSa5VtO8/view?usp=sharing

