
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ^Я УКРАЇНИ 

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

« ^ ^ 2022 р. м. Чернівці № 

Про організацію та проведення 
атестації здобувачів освіти 
з викорнстанняіч дистанційних технологій 
у 2021/2022 н.р. 

Відповідно до Законів України «Про вищу освіту» та «Про фахову 
передвищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 
року №316 «Деякі питання атестації здобувачів ступеня вищої освіти на 
другому (магістерському) рівні за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона 
здоров'я» в умовах воєнного стану», наказу МОЗ України від 19.03.2022 № 
505 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я», 
листа МОН України від 21.04.2022 № 1/4334-22 «Про рекомендації стосовно 
окремих питань завершення 2021/2022 навчального року у закладах вищої, 
фахової передвищої освіти», «Положення про організацію освітнього процесу 
у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський 
державний медичний університет»», наказу по університету від 04.04.2022 
№ 123-Адм «Про проведення атестації випускників у 2022 році», рішення 
Вченої ради від 28 квітня 2022 року (протокол № 9), з метою організації і 
проведення атестації здобувачів освіти в університеті у 2021/2022 н.р., -

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зазначені нижче зміни до графіку освітнього процесу в 
робочих навчальних планах підготовки здобувачів освіти випускних курсів на 
2021/2022 н.р.: 

1.1. За спеціальністю 222 Медицина (магістр, 6 курс): 
Атестація: Комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний 
іспит - 19.05-17.06.2022 р.; 
Випуск-23.06.2022 р. 

1.2. За спеціальністю 225 Медична психологія (магістр, 6 курс): 
Атестація: Комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний 
іспит - 19.05-17.06.2022 р.; 
Випуск-23.06.2022 р. 

1.3. За спеціальністю 221 Стоматологія (магістр, 5 курс): 
Атестація: Комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний 
іспит-02.06-17.06.2022 р.; 



Випуск-23.06.2022 р. 
1.4. За спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (магістр, 

5 курс денної форми навчання): 
Атестація: Комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний 
іспит-30.05-17.06.2022 р.; 
Випуск-23.06.2022 р. 

1.5. За спеціальністю 223 Медсестринство (магістр, 2 курс): 
Захист магістерської роботи 06.06 - 08.06.2022 - 0,5 т. 
Комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний іспит -
15.06-17.06.2022 р.; 
Випуск-23.06.2022 р. 

1.6. За спеціальністю 223 Медсестринство (бакалавр, 1 курс): 
Атестація: Комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний 
іспит-08.06-17.06.2022 р.; 
Випуск-23.06.2022 р. 

1.7. За спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування 
(бакалавр, 4 курс): 
Атестація: Комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний 
іспит-06.06-17.06.2022 р.; 
Випуск-23.06.2022 р. 

1.8. За спеціальністю 221 Стоматологія (молодший бакалавр, 2 курс): 
Атестація: Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності 
- 15.06-17.06.2022 р.; 
Випуск-23.06.2022 р. 

1.9. За спеціальністю 223 Медсестринство (молодший спеціаліст, З курс 
на основі повної загальної середньої освіти, 4 курс на основі базової 
загальної середньої освіти): 
Атестація: Практично-орієнтований кваліфікаційний іспит -
09.06-17.06.2022 р.; 
Випуск-23.06.2022 р. 

1.10.3а спеціальністю 223 Фармація, промислова фармація (молодший 
бакалавр, 2 курс денної форми навчання): 
Атестація: Комплексний кваліфікаційний екзамен -
16.06-17.06.2022 р.; 
Випуск-23.06.2022 р. 

1.11.3а спеціальністю 223 Фармація, промислова фармація (фаховий 
молодший бакалавр, 2 курс денної форми навчання): 
Атестація: Комплексний кваліфікаційний екзамен -
16.06-17.06.2022 р.; 
Випуск-23.06.2022 р. 

1.12.3а спеціальністю 223 Фармація, промислова фармація (молодший 
спеціаліст, З курс денної форми навчання та З курс заочної форми 
навчання): 



Атестація: Комплексний кваліфікаційний екзамен -
16.06-17.06.2022 р.; 
Випуск-23.06.2022 р. 

2. Провести атестацію здобувачів освіти з використанням дистанційних 
технологій. 

3. Затвердити «Порядок проведення атестації здобувачів освіти з 
використанням дистанційних технологій у 2021/2022 н.р.» (додаток). 

4. Екзаменаційним комісіям, деканам факультетів та директору 
фахового коледжу забезпечити організацію та проведення атестації здобувачів 
вищої освіти відповідно до затвердженого пунктом З цього наказу Порядку 
проведення атестації здобувачів освіти з використанням дистанційних 
технологій у 2021/2022 н.р. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора закладу 
вищої освіти з науково-педагогічної роботи Геруша І.В. 

В.о. ректора 
закладу вищої освіти / . Оксана АНДРІЄЦЬ 

Виконавець: 
Нан^ьник навчального відділу 

^Володимир ХОДОРОВСЬКИЙ 
Погоджено: / / 
Прореіс]іріу:|^:іладу вищої освіти з науково-педагогічної роботи 

-Ігор ГЕРУШ 

Про( (юрисконсульт 



Додаток до наказу 
від « _ ^ > _ ^ 2 0 2 2 р. 

Порядок проведення атестації здобувачів освіти 
з використанням дистанційних технологій у 2021/2022 н.р. 

1. Загальні положення 
Атестація здобувачів освіти з використанням дистанційних технологій у 

2021/2022 н.р. проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 19 березня 2022 року №316 «Деякі питання атестації здобувачів ступеня 
вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальностями галузі знань 
22 «Охорона здоров'я» в умовах воєнного стану», наказу МОЗ України від 
19.03.2022 № 505 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони 
здоров'я», листа МОН України від 21.04.2022 № 1/4334-22 «Про рекомендації 
стосовно окремих питань завершення 2021/2022 навчального року у закладах 
вищої, фахової передвищої освіти», «Положення про організацію освітнього 
процесу у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський 
державний медичний університет»», наказу по університету від 04.04.2022 № 
123-Адм «Про проведення атестації випускників у 2022 році», рішення Вченої 
ради від 28 квітня 2022 року (протокол № 9). 

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

- комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного іспиту; 
- захисту магістерської роботи. 

2. Проведення комплексного практично-орієнтованого 
кваліфікаційного іспиту 

1. Комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний іспит з 
використанням дистанційних технологій (далі - іспит) проводиться у 
синхронному режимі за допомогою сервісу відеоконференцій «Ооо§1е Мееі». 

2. Авторизований доступ здобувачів освіти, голів, членів та секретаріату 
екзаменаційної комісії здійснюється за допомогою облікових записів 
університетської корпоративної електронної пошти в домені @Ь8ти.есіи.иа та 
Електронного журналу успішності (для атестації здобувачів освітнього ступеня 
«магістр» за спеціальностями 221 Стоматологія, 222 Медицина та 226 Фармація, 
промислова фармація). 

3. Веб-посилання для проведення іспиту в режимі відеоконференції 
створюються екзаменаторами. 

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



- для здобувачів освітнього ступеня «магістр» за спеціальностями 
221 Стоматологія, 222 Медицина та 226 Фармація, промислова 
фармація - за допомогою Електронного журналу успішності Б ДМУ; 

- для здобувачів освіти за іншими спеціальностями - за допомогою 
засобів електронної пошти та/або месенджерів. 

5. Процедура проведення іспиту: 
5.1. У визначений час проведення іспиту здобувач освіти, екзаменатори та 

члени екзаменаційної комісії приєднуються до відеоконференції. 
5.2. Екзаменатори здійснюють ідентифікацію здобувача освіти у такій 

послідовності: 
- екзаменатор встановлює візуальний контакт зі здобувачем освіти; 
- здобувач 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 
ідентифікації, фіксує факт присутності здобувача у вигляді 
скріншоту. 

5.3. Для здобувача генерується номер екзаменаційного білету (завдання). 
5.4. Зміст екзаменаційного білету (завдання) виводиться на екран 

демонстрації відеоконференції. 
5.5. Екзаменатори проводять опитування здобувача освіти та оцінюють 

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

підключення до мережі Інтернет) здобувач освіти повинен негайно повідомити 
про це декана (директора фахового коледжу) за допомогою телефонного зв'язку. 
У такому разі деканом (директором фахового коледжу) та головою 
екзаменаційної комісії приймається рішення щодо проведення атестації в інший 
час. 

7. У разі подачі у м. Чернівці сигналу оповіщення «Повітряна тривога» 
проведення іспиту призупиняється. Проведення іспиту відновлюється після 
сигналу оповіщення «Відбій повітряної тривоги» та проводиться згідно 
попередньо сформованого графіку сеансів. Прийом іспитів, сеанси 
відеоконференцій яких припали на період повітряної тривоги, проводиться за 
додатковим розкладом, який доводиться до відома екзаменаторів та здобувачів 
освіти секретаріатом екзаменаційної комісії засобами електронної пошти та/або 
інтернет-месенджерів. 

8. У разі подачі сигналу оповіщення «Повітряна тривога» на території 
регіону (поза межами м. Чернівці), в якому на момент складання іспиту 
знаходиться здобувач освіти, проведення іспиту в такого здобувача 



призупиняється. Деканом (директором фахового коледжу) та головою 
екзаменаційної комісії приймається рішення щодо проведення атестації в інший 
час. 

3. Проведення захисту магістерської роботи 
1. Захист магістерської роботи з використанням дистанційних технологій 

проводиться у синхронному режимі за допомогою сервісу відеоконференцій 
«Ооо§Іе Мееі;». 

2. Авторизований доступ здобувачів вищої освіти, голови, секретаря та 
членів вченої ради факультету, керівників та рецензентів, здійснюється за 
допомогою облікових записів університетської корпоративної електронної 
пошти в домені @Ь8ти.есіи.иа. 

3. Веб-посилання для проведення захисту магістерської роботи в режимі 
відеоконференції створюються секретарем вченої ради факультету та доводиться 
до відома здобувачів вищої освіти, голови та 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, члени вченої ради факультету, керівники та рецензенти приєднуються 
до відеоконференції. 

5. Секретар вченої ради факультету здійснює ідентифікацію здобувача 
вищої освіти у такій послідовності: 

- секретар вченої ради 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 вченої ради факультету 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 
вченої ради факультету та вноситься до облікової документації. 

Проректор закладу вищої освіти / І М ' 
з науково-педагогічної роботи / / / ^ ^ Х / Ігор ГЕРУШ 


