МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УМ АНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
НАКАЗ
10 червня 2 020 ро ку

м. У м ан ь

№

У

Про проведення підсум кової ат ест ації
здобувачів вищ ої освіти із застосуванням
дистанційи их технологій
*

<

З метою забезпечення безперервності та якості організації освітнього процесу в
Уманському національному університеті садівництва в умовах карантину, на виконання
постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України
коронавірусу СОУГО-19» № 211 від 11.03.2020 р., наказу Міністерства освіти і науки
України № 406 від 16.03.2020 р. «Про організаційні заходи для запобігання поширенню
коронавірусу СОУШ -19», враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки України
№ 1/9-154 від 1 1.03.2020р.. № 1/9-161 від 13.03.2020р. та № 1/9-165 від 18.03.2020р„ листа
МОНУ від 14.05.2020р. № 1/9-249 «Щодо організації поточного, семестрового контролю та
атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій»; наказів в.о. ректора
УНУС від 12.03.2020 р. № 01-05/46 «Про введення карантинних заходів на території
Уманського національного університету садівництва», від 17.03.2020р. № 01-05/48 «Про
часткове переведення працівників університету на роботу в дистанційному режимі у період
карантину» та від 22.05.2020 р. № 01-05/71 «Про продовження карантинних заходів в
Уманському національному університеті садівництва»
НАКАЗУЮ:
1. Деканам

факультетів,

завідувачам

кафедр

провести

підсумкову

атестацію

здобувачів освіти в період обмежувальних заходів згідно із затвердженим графіком
освітнього процесу на 2019/2020 н.р. із використанням дистанційних технологій.
2. Організувати роботу екзаменаційних комісій у 2019/2020 н.р. відповідно до
Положення про організацію поточного, семестрового контролю та проведення атестації
здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій в Уманському національному
університеті садівництва ухваленого Вченою радою УНУС. протокол № 6 від 10.06.2020р.
Графік роботи ЕК у 2019/2020 н.р. наведено в Додатку 1.
3. Забезпечити технічну підтримку проведення підсумкової атестації здобувачів
освіти. Відповідальні завідувач кафедри інформаційних технологій Ліщук Р. І., начальник
інформаційно-обчислювального
центру Миколайчук
Макогоненко Д. В., інженер І категорії Кислиця М. А.
4. Коитрол

Я.Л.,

провідний

програміст

ги на першого проректора Мостов’яка 1.1.
О.О.Непочатенко

Проект наказу
проректор з у
-------------еД

І.І. Мостов'як
3.11. Білошкурська

Продовження наказу № 0/-05/РУ від 10 червня 2020 р.
Додаток 1
Графік роботи екзаменаційних комісій у 2019/2020 н.р.
Дата

17.06.2020,

18.06.2020

Шифр та найменування галузі знань

Ерупа

071 «Облік і оподаткування»

41-о

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
071 «Облік і оподаткування»

41 _Ф
21к-о

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

21к-ф

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

21к-пт

075 «Маркетинг»

21 к-ма

051 «Економіка»

21 к-е

122 «Компютерні науки»

21к-кн

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

41-пт

075 «Маркетинг»

41-ма

051 «Економіка»

41-е

6.030509 «Облік і аудит»

51 -з-о

6.030508 «Фінанси і кредит»

51-з-ф

6.030504 «Економіка підприємства»

51-з-е

6.030507 «Маркетинг»
071 «Облік і оподаткування»

19.06.2020

22.06.2020

'

31 к-з-о

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

31 к-з-ф

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

31 к-з-пт

051 «Економіка»

Зік-з-е

071 «Облік і оподаткування»

32к-з-о/а

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

32к-з-ф/а

075 «Маркетинг»

3 Ік-з-маУа

181 «Харчові технології»

51-з-тз

6.100102 «Процеси, машини та обладнання АПВ»

51-з-ім

181 «Харчові технології»

31 к-з-т

208 «Агроінженерія»

41 к-з-ім

181 «Харчові технології»

31 к-з-тз

208 «Агроінженерія»

31 к-з-ім

181 «Харчові технології»

41-т

181 «Харчові технології»

41-тз

181 «Харчові технології»

21 к-т

181 «Харчові технології»

21 к-тз

208 «Агроінженерія»

41-ім

208 «Агроінженерія»

21к-ім

6.090101 «Агрономія»

51-з-а

201 «Агрономія»

31 к-з-а

6.090101 «Агрономія»
23.06.2020

51-з-ма

41-а, 42-аг, 43-ас

201 «Агрономія»

41-а

201 «Агрономія»

43-ас

201 «Агрономія»

21к-а

201 «Агрономія»

42-аг

201 «Агрономія»

22к-а
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24.06.2020

206 «Садово-паркове господарство»

5 1-з-сп

206 «Садово-паркове господарство»

Зік-з-сгі

205 «Лісове господарство»

31 к-з-лг

206 «Садово-паркове господарство»

41-сп

206 «Садово-паркове господарство»

21к-сп

205 «Лісове господарство»

41-лг

205 «Лісове господарство»

21 к-лг

193 «Геодезія та землеустрій»

41-зм

193 «Геодезія та землеустрій»

21 к-зм

202 «Захист і карантин рослин»

41-зр

202 «Захист і карантин рослин»

21 к-зр

6.090101 «Агрономія», за озн.спец. «Плодовочівництво і
виноградарство»

51 -з-п

203 «Садівництво та виноградарство»

21к-з-с

203 «Садівництво та виноградарство»

41-е

203 «Садівництво та виноградарство»

42-е

203 «Садівництво та виноградарство»

21к-с

101 «Екологія»
101 «Екологія»
25.06.2020

41-ек

♦

,

21 к-ек

183 «Технології захисту навколишнього середовища»

41-тек

183 «Технології захисту навколишнього середовища»

21 к-тек

183 «Технології захисту навколишнього середовища»

31к-тек

6.030601 «Менеджмент»

51-з-м

073 «Менеджмент»

31 к-з-м

073 «Менеджмент»

41-м

073 «Менеджмент»

21к-м

074 «Публічне управління та адміністрування»

41 -пб

281 «Публічне управління та адміністрування»

21к-м

241 «Готельно-ресторанна справа»

41-гр

242 «Туризм»

41-тм

Завідувач навчального відділу

'И

гІ.А.

Іванова

