Порядок та терміни проведення ЕКЗАМЕНУ
з дисципліни ОІТ
Загальні положення
Екзамен з дисципліни «Основи інформаційних технологій» буде проводитися у
дистанційному режимі за допомогою тестування. Консультаційна та екзаменаційна
зустріч буде проводитися за допомогою платформи Zoom.
Екзаменаційний тест включає в себе 75 питань за усі теми, що були проведені
протягом семестру. На проходження тесту відводиться 60 хвилин. Тестування проводиться
один раз.
Результати надходять на пошту автоматично, ніяких скринів надсилати не потрібно.

Порядок проведення
Для здачі екзамену з дисципліни «Основи інформаційних технологій» спочатку
проводиться дистанційна консультація за допомогою платформи Zoom. Для підключення
до конференції використовуються наступні ідентифікатори
Ідентифікатор конференції: 257 434 9017
Пароль: Mu98Rq
або за посиланням:
https://us04web.zoom.us/j/2574349017?pwd=cVJyMGk1aDlMcjVlejN5aklKTTRXdz09
При підключенні до конференції для полегшення контролю присутності лінк
учасника конференції повинен бути наступний:
Прізвище Ім'я (навчальна група).
Дата та час проведення консультації згідно наведеного нижче графіку.
Наступний
крок
–
проходження
тестування
за
посиланням
(http://www.asbit.nuczu.edu.ua/test_oit/). Для
зменшення навантаги на сервери
посилання доступно тільки у визначений у графіку час.
Здобувачі вищої освіти, котрі виконали увесь навчальний план та отримали оцінку
за семестр в електронному журналі, після проходження тестування зможуть її підвищити
(або знизити) за допомогою додаткових балів, кількість яких залежить від відсотка
правильних відповіді отриманих під час тестування.
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Здобувачі вищої освіти, котрі виконали навчальний план не в повному обсязі,
мають можливість зарахувати отримані за тестування бали, як бали за відсутні завдання,
але за невиконання навчального плану вони отримують штрафні -5*k балів (де k – загальна
кількість невиконаних завдань).

Після обробки викладачами результатів тестування проводиться дистанційний
екзамен на якому проводиться обговорення результатів виконання навчального плану,
відповіді на питання викладачів та оголошення оцінок за допомогою платформи Zoom. Усі
ідентифікатори для підключення на конференцію наведені вище.
Графік проведення консультацій, проходження тестування та проведення екзамену
проходження тестування за посиланням (http://www.asbit.nuczu.edu.ua/test_oit/)

Навчальна
група

Час проведення
консультації (на
платформі Zoom)

Проходження
тестування
(за посиланням)

Час проведення
екзамену (на
платформі Zoom)

Курсантські групи

ПГПБк-19-211
ПГПБк-19-212
ПБк-19-411

Згідно окремого
розкладу занять
по приїзду в
Університет

С 09:00 До 21:00
Згідно окремого
У будь-яку нижче
розкладу занять по
наведену дату
приїзду в Університет
(за бажаннями)

ПБк-19-412
Студентські групи
Дата: 09.06.2020
С 09:00 До 21:00
ПГПБс-19-213 Час: 12:20-13:00
12.06.20

Дата: 13.06.2020
Час: 10:30

ПГПБс-19-214 Час: 09:50-10:30

Дата: 09.06.2020

С 09:00 До 21:00
09.06.20

Дата: 10.06.2020
Час: 12:30

Дата: 09.06.2020
Час: 09:00-09:40

С 09:00 До 21:00
09.06.20

Дата: 10.06.2020
Час: 10:30

ПБст-19-413, Дата: 17.06.2020
ПБ-19-611 Час: 09:00-09:40

С 09:00 До 21:00
17.06.20

Дата: 18.06.2020
Час: 10:30

Дата: 15.06.2020

С 09:00 До 21:00
15.06.20

Дата: 16.06.2020
Час: 14:00

Дата: 09.06.2020

С 09:00 До 21:00
09.06.20

Дата: 10.06.2020
Час: 14:00

ПБст-19-414

АТПБс-19-415 Час: 10:30-11:10
АТПБс-19-416 Час: 10:40-11:20

проходження тестування за посиланням (http://www.asbit.nuczu.edu.ua/test_oit_ek/)

Навчальна
група

ЕКкс-18-524

Час проведення
консультації (на
платформі Zoom)
Дата: 01.06.2020
Час: 10:20-11:00

Проходження
тестування
(за посиланням)
С 09:00 До 21:00
01.06.20

Час проведення
екзамену (на
платформі Zoom)
Дата: 02.06.2020
Час: 10:30

Поширені запитання
Я здав усі модуля та в електронному журналі в мене вже стоїть
оцінка за семестр. Чи можу я не здавати екзаменаційний тест?
Так, можете. Але якщо Ви впевнені у своїх знаннях Ви маєте
можливість підвищити свою оцінку за допомогою нарахування
додаткових балів
За час карантину я не зміг відпрацювати усі необхідні завдання, що
мені робити?
Ви повинні пройти екзаменаційний тест. Отримані за тест бали
будуть зараховані як відсутні, але за несвоєчасне виконання
контрольних завдань вам нараховуються штрафні -5*k балів.
Тобто Ви пройшли тест на 75%, та у вас є 4 невиконаних завдання.
Вам зараховується 75-5*4=75-20=55 балів.
За які невиконані завдання нараховуються штрафні бали?
Цими завданнями вважаються усі тести (вступний, перший та
другий модуль) та практичні ІНДЗ (ІНДЗ1, ІНДЗ2 та ІНДЗ3).
У мене немає комп'ютера, як мені пройти тест?
Тест можна пройти на комп'ютері, смартфоні, планшеті,
головне щоб було підключення до мережі інтернет.
Чи можу я не бути присутній на консультації та під час проведення
екзамену?
Ні, особи, які не були присутні під час проведення екзамену
вважаються такими, що не прибули на екзамен. Якщо у Вас немає
технічної можливості підключитися до конференції під час
проведення екзамену Ви повинні зв'язатися зі своїм викладачем по
телефону та обговорити з ним цю ситуацію особисто
У мене немає інтернету, що мені робити?
Якщо у Вас немає технічної можливості пройти тестування, такі
особи будуть здавати екзамен після завершення карантинних
заходів та відновлення навчального процесу в університеті.
Я не можу пройти тестування у ту дату, котра наведена у графіку.
Я буду зайнятий, що мені робити?
Ви можете пройти тестування у будь-який інший час, коли тест
доступний для проходження, але ви повинні бути присутні на
екзамені або зв’язатися з викладачем особисто.
Я не був присутній на екзамені, як я можу зв’язатися з викладачем?
Мурат Маляров – +380962383141, Олена Паніна – +380971584147,
Любов Гусєва – +380506062597

