
Шановний випускник будівельного факультету 

Сумського СНАУ заочної форми навчання ОС бакалавр 2021 

 

  На  виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 9 грудня 2020 року 

№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширення на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом  SFRS –CoV-

2»  ( в редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 22.03.2021р. № 230) та 

на  підставі   наказу ректора СНАУ від 24 березня 2021 року № 114-к « Про 

запобігання поширенню коронавірусу COVID -19 у Сумському НАУ та його 

відокремлених структурних підрозділів»,  державний іспит зі спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» студентів освітнього ступеня «бакалавр» буде 

проводиться у дистанційному режимі. 

 

 Згідно графіку навчального процесу з 14 квітня по 16 квітня 2021  року буде 

працювати Екзаменаційна комісія.  

Державна атестація буде проводитися в два етапи : 

- з 9 по 13 квітня 2021 року – тренувальний режим тестування в системі 

MOODLE  теоретичної складової державного іспиту ( Ви маєте можливість 

виконати декілька пробних спроб для тренування. В указаний термін ви 

повинні обов’язково зайти під паролем та логіном, які у Вас були раніше (ви 

їх використовували при складанні модулів на протязі навчання), і 

протестуватися декілька разів з метою якісної підготовки до іспиту.  При 

виникненні проблем  з входом або паролем, вам необхідно в робочий час 

написати у cdnsnau@gmail.com ,  у листі вказати вашу проблему та 

прізвище або зателефонувати за номером 0502587313; 

- з 14 квітня 2021 року з 9 по 13 години - безпосередньо складання 

теоретичної складової Державного іспиту в системі MOODLE. Для цього 

Вам надається лише одна спроба на протязі 3-х годин. На цей час у Вас 

повинне бути облаштоване місце за комп’ютером з доступом до інтернету та 

можливістю прийняти участь у відео конференції в системі ZOOM; 

- з 14 по 16 квітня 2021 року - захист практичної складової державного 

іспиту (кваліфікаційної роботи)  в системі ZOOM згідно з графіком;  

Нагадуємо, що для успішного проходження державної атестації  Вам  необхідно 

: 

- Зв’язатися з керівником бакалаврської роботи; 

- Переслати заяву на реєстрацію на ЗНО з іноземної мови до 12 квітня 2021р на 

адресу      snaubudzaoin@ukr.net ;     
- Надати до деканату кваліфікаційну роботу в деканат до 8 квітня 2021 року;  

- з 9 по 13 квітня 2021 року пройти тренувальне тестування; 

- 14 квітня 2021 року з 9 по 13 години скласти теоретичну складову;  

- з 14 по 16 квітня 2021 року згідно графіку захистити практичну складову;  

Якщо у Вас з об’єктивних причин відсутен  доступ  до інтернету,   Вам 

терміново необхідно повідомити керівника бакалаврської роботи та надіслати 

повідомлення на адресу sav.lida.76@gmail.com  
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