
Інструкція для вступника щодо складання вступних випробувань 

у дистанційному форматіi 

 

1. Вступник, який потребує проходження вступних випробувань в дистанційному форматі, 

не пізніше ніж за день до проведення вступного випробування подає Заяву з відповідним 

обґрунтуванням на розгляд Приймальної комісії в паперовому вигляді або на електронну пошту 

відбіркової комісії відповідного факультету/інституту. 

2. Приймальна комісія надсилає вступнику посилання для доступу на вступне 

випробування  в дистанційному форматі (відеоконференцію) на платформі ZOOM чи Google 

Meet, інформацію про час і дату проведення вступного випробування згідно розкладу тощо. 

3. Вступник повинен передбачити альтернативне інтернет з’єднання (наприклад, мобільний 

інтернет) на випадок зникнення основного інтернет-з’єднання. 

4. Вступник повинен доєднатися до відеоконференції за надісланим посиланням за 10 хв до 

визначеного часу початку вступного випробування з якісним аудіо та відеозв’язком. 

5. Перед початком вступного випробування членами комісії проводиться ідентифікація 

вступника шляхом пред’явлення ним на камеру документу, що посвідчує особу. 

6. Посилання на завдання вступного випробування надсилається вступнику під час 

вступного випробування членом комісії або заступником відповідального секретаря 

Приймальної комісії. Вступник, отримавши посилання на завдання вступного випробування 

(Google-форму), повідомляє про це членів комісії.  

Рекомендується вступнику для відповіді на завдання використовувати акаунт Google з 

відповідною авторизацією, оскільки це дає змогу зберегти введені дані та відновити їх у випадку 

закриття завдання, вимкнення електроенергії, інтернету тощо. Наприклад, у випадку сигналу 

«Тривога!» доступ до завдань буде закриватися, без авторизації через акаунт Google при 

поверненні до завдань історія заповнення буде втрачена. 

7. Під час проведення вступного випробування: 

 здійснюється відеозапис; 

 забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними 

посібниками, іншими матеріалами та джерелами інформації, якщо це не передбачено 

рішенням Приймальної комісії; 

 у вступника постійно повинна працювати відеокамера, яка повинна показувати обличчя 

вступника. Мікрофон вступника також повинен працювати. У зв’язку з цим 

рекомендується здавати вступне випробування з комп’ютера, або передбачити наявність 

двох мобільних пристроїв для забезпечення відео- та аудіосигналу та надання відповідей 

на завдання вступного випробування; 

 не допускається наявності сторонніх звуків, які суттєво можуть впливати на якість 

аудіозв’язку, або звуків, що можуть свідчити про сторонню допомогу в складанні 

вступного випробування або знаходження в приміщенні сторонніх осіб. 

8. У випадку, якщо у члена комісії виникає підозра у тому, що вступник використовує 

додаткові джерела інформації, він має право під час вступного випробування попросити 

вступника продемонструвати екран, своє робоче місце або приміщення. 

9. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник повідомляє 

про це членів комісії і за узгодженням із ними від’єднується. 

10. Вступне випробування може бути призупинено або дочасно припинено членами комісії 

у разі виникнення обставин, що можуть становити загрозу для життя та здоров'я вступників, або 

через неможливість створення належних умов для виконання вступного випробування 

(відсутність електроенергії, інтернету, сигналу «Тривога!» тощо). У такому випадку вступник 

завершує складання випробування або повертається до нього після усунення таких обставин. 

Час, протягом якого вступник не мав можливості складати випробування, додається йому до 

часу, відведеного для виконання вступного випробування. 

i Розроблено відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань у дистанційному форматі 
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