
Інструкція 

проведення Комплексного фахового іспиту 

ОС «Бакалавр» денної та заочної форм навчання 

зі спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва біолого-технологічного факультету  

 

Вступ. Комплексний фаховий іспит в 2021-2022 н. р. проводиться у 

відповідності до Тимчасового порядку дистанційної роботи Екзаменаційних 

комісій у Сумському НАУ в умовах карантину та воєнних дій, введений в дію 

наказом ректора 28.04. 2020 р. № 157-к за затвердженим графіком в два 

етапи: 

перший етап – відео-конференція в програмі ZOOM – ознайомлення з  

наказом, порядком вибору завдань студентом, підготовкою відповідей на 

теоретичне питання, надсилання файлів з відповідями до державної 

екзаменаційної комісії (прикріплення файлу в е-курсі Екзамен на платформі 

Moodle) 

другий етап – відео-конференція в програмі ZOOM з метою проведення 

співбесіди здобувача освіти з членами екзаменаційної комісії, оголошення  

рішення комісії щодо результатів екзамену. 

Електронний курс Комплексного фахового іспиту складається з 3-х 

компонентів: 

Тести – кількість тестів = 20, спроба =1, час на відповідь = 40 хв.; 

Теоретичне питання – час на відповідь = 30 хв.; 

Комплексна ситуаційна задача – час на відповідь = 30 хв. 

Загальний час на організацію і контрольні заходи іспиту – 2,5 години, 

з врахуванням часу на вхід до системи дистанційного навчання, скачування 

завдання, надсилання файлу з відповідями; після завершення часу 

інформаційна система блокує відправлення відповіді студентом. 

 

 



Критерії оцінювання компонентів комплексного фахового іспиту: 

- проходження тестів – 20 балів; 

- відповідь на теоретичне питання – 40 балів; 

- розв’язування задачі – 20 балів; 

- співбесіда – 20 балів. 

 

 

 

Порядок роботи студента 

Крок 1. - підключення до відео-конференції в програмі ZOOM за  

запрошенням, ідентифікація учасників та визначення номеру екзаменаційного 

завдання. 

Крок 2. - відключення від відео-конференції, вхід до системи 

дистанційного навчання (платформа Moodle), персональний кабінет – е-курс.  

Крок 3. - скачування файлу з теоретичним питанням, вирішення задачі. 

*Примітка 

Відповідь на теоретичне питання набирається в текстовому редакторі, 

форматується за загальними правилами (як виключення в рукописній формі). 

Задача – текст опису рішення задачі набирається в текстовому 

редакторі, формули створюються або за допомогою знаків клавіатури в один  

рядок, як при роботі в табличному процесорі, або за допомогою редактора 

формул (як виключення в рукописній формі). 

** за умови, що, відповіді на запитання пишуться вручну, відправляєте  

їх в комісію, прикріпивши в завдання фотографії відповідей. 

Крок 4. Збережений на комп’ютері файл з відповідями прикріплюється 

у  вікні програми – кнопка Здати роботу (мова інтерфейсу – українська). 

Крок 5. – підключення до відео-конференції в програмі ZOOM за 

запрошенням, відповіді на питання членів Комплексного фахового іспиту, 

ознайомлення з рішенням комісії, оцінкою за іспит. 



Нормативні документи щодо проведення Комплексного фахового іспиту 

(програма іспиту, покрокова інструкція щодо порядку проведення іспиту), 

графік проведення Комплексного фахового іспиту розміщуються на сайті 

https://btf.snau.edu.ua/studentu/faxovij-pidsumkovij-ispit/ біолого-

технологічного факультету. Перед проведенням іспиту організовуються 

консультаційні лекції з дисциплін, які винесені на Комплексний фаховий 

іспит. 
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