
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НІКОПОЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ
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' Рі /і/ 2020 р. м. Нікополь

Про проведення зимової 
екзаменаційної сесії 2020 -  
2021 навчального року

З метою своєчасної підготовки та організованого проведення 
екзаменаційної сесії, керуючись «Положенням про організацію освітнього 
процесу в НФК НМетАУ», «Положення про змішане навчання в НФК 
НМетАУ»

НАКАЗУЮ:

1. Завідувачам відділеннями Козлову Геннадію Олексійовичу, Швайці
Наталі Василівні, Кошкіній Олені Флоріанівні
1.1 Провести екзаменаційну сесію відповідно зі строками, які вказані у 

графіку навчального процесу на 2020 -  2021 навчальний рік
1.2 Зав. відділеннями скласти розклад іспитів, враховуючи, що він 

повинен бути доведений до відома викладачів та студентів за 4 тижні 
до початку сесії на відповідному курсі та спеціальності.

1.3 Допустити до семестрового контролю (іспит, залік) студентів, які 
виконали всі види робіт, передбачених навчальною програмою з цієї 
дисципліни, у тому числі, при наявності позитивної оцінки по 
письмовій директорській або обов'язковій контрольній роботі.

1.4 У зв’язку з поширенням короповірусної хвороби «COVID-19» і 
знаходженням коледжу на змішаному навчанні з 15.10.20р., 
проведення заліків провести дистанційно з використанням on-line 
технологій, іспити провести дистанційно за допомогою ресурсів 
електронного зв’язку, або очно в коледжі з дотриманням всіх 
санітарних вимог запобіганню поширення короновірусної інфекції. 
Відпов. — голови ГІЦК

1.5 Заступнику директора з HP Пінчук В.Л. глибоко проаналізувати 
результати сесії і підготувати проект наказу за результатами сесії.

1.6 Повторну гіерездачу заліків і іспитів для студентів 1, 2, 3 курсів 
провести на протязі сесії, комісійну -  на протязі зимових канікул



(дистанційно або очно).
1.7 Завідувачам відділеннями Козлову Г.О., Швайці Н.В., Кошкіній О.Ф. 

попередити всіх студентів IV курсу про недопущення до практичного 
навчання на базових підприємствах студентів, які мають 
заборгованість по сесії.

2. Зав. відділеннями, головам ГІЦК та екзаменаторам:
2.1 При проведенні сесії керуватись Положенням "Про організацію 

освітнього процесу в НТ НМетАУ", що затверджене Вченою радою 
НМетАУ.

2.2 Передбачити такий розклад роботи викладацького складу, який би 
дозволив складання заліків студентами у передекзаменаційний період, 
заліковий тиждень та по мірі виконання студентами навчального 
графіку по кожній дисципліні.

2.3 Виставляти семестрові заліки виключно на підставі результатів 
виконання студентами встановлених видів робіт на практичних, 
семінарських або лабораторних заняттях. Виставлення заліку не 
потребує обов'язкової присутності студентів.

2.4 Бжзаменаційні білети і графіки проведення консультацій, в сесійний та 
перед сесійний період, затвердити на засіданні ПЦК за два тижня до 
початку сесії. Графіки проведення консультацій довести до відома 
студентів.

2.5 Допуск студентів до сесії провести на засіданні малої педради (on-line).
3. Повторне складання екзаменів дозволяється не більше двох разів з кожної 

дисципліни: один раз викладачу, другий -  комісії, яка створюється 
заступником директора з HP. При складанні екзамену в письмовій формі 
повторний прийом проводити: в перший раз -  письмово, друг ий -  
комісії в усній формі.

4. В тому разі, якщо студент не з'явився на екзамен, екзаменатор в 
екзаменаційній відомості здійснює запис -  "не з'явився”. Цю примітку, 
при відсутності поважної причини, зав. відділеннями прирівнювати до 
незадовільної оцінки.

5. Зав. відділеннями, під час екзаменаційної сесії, забороняти і не давати 
дозволу на проведення усіх масових заходів за участю студентів.

6. Зав. відділеннями:
6.1. Призначення стипендії проводити згідно умов, викладених у 

Постанові КМ України від 28.12.2016 за № 1050 "Про затвердження 
Порядку призначення виплати стипендіального забезпечення учнів, 
студентів, курсантів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів". 
Вищі навчальні заклади у межах коштів, передбачених для виплати 
стипендій, призначають академічні стипендії студентам, курсантам 
невійськових вищих навчальних закладів згідно з рейтингом 
успішності (далі -  рейтинг), що складається на підставі об’єктивних та 
прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти з кожного навчального предмета (дисципліни) 
і до якого включається всі студенти, курсанти невійськового вищого



навчального закладу, які навчаються на певному факультеті 
(відділенні) за денною формою навчання за відповідними курсом та 
спеціальністю (напрямом підготовки).

6.2. Подавати для відрахування студентів:
які мають на кінець сесії незадовільні оцінки; 
які не склали академічних заборгованостей до початку занять на 
відповідному курсі спеціальності -  в 3-денний термін. У випадку, 
якщо студент має індивідуальний графік складання екзаменів, то 
максимальний строк складання заборгованостей не повинен 
перевищувати тиждень після закінчення встановленого графіку. В 
подальшому студент підлягає відрахуванню в 3-денний термін.

7. Аналіз результатів сесії провести на засіданнях ПЦК до 10.01.21р. особливу 
увагу при цьому звернути на накопичений досвід складання екзаменів і 
заліків по теоретичних курсах у письмовій формі, з використанням тестів, 
а також кореляцією результатів нагіівсеместрових контрольних робіт і 
екзаменаційної сесії.
Відлов. -  голови ПЦК.

8. Створити телефон довіри (066)044-17-39 з метою можливості 
інформування адміністрації технікуму щодо можливих порушень 
проведення зимової екзаменаційної сесії з боку викладачів технікуму. 
Попередити всіх викладачів про недопустимість корупції при прийнятті 
іспитів та заліків відповідно з нормативними документами Міносвіти і 
науки України.

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
10. Наказ довести до відома студентів та викладацького складу.

Директор НФК НМетАУ

Розсил: 1 екз. -  у справу
1 екз. -  навчальній частині 
1 екз. -  заст. директора з НР 
З екз. -  зав. відділеннями

В.М. Рубанов

В.Л. ГІІнчук


