
Покрокова інструкція складання атестаційного іспиту 

 спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія ОС Бакалавр 

  Іспит проводиться за дистанційними технологіями в системі MOODLE, для цього 

потрібно: 

1. Іспит починається згідно розробленого графіку, що є на сайті будівельного 

факультету, який розміщено відповідно для студентів денної та заочної форми 

навчання. З 09.00-10.00 реєстрація у зум, з 10.00-14.00 іспит  в системі мудл.  

2.  У групу вайбер, для якої за графіком захисту проводиться іспит,  надається 

посилання у ZOOM для системи ідентифікації. Для цього кожен здобувач повинен 

мати включену відео камеру на початок іспиту та під час закріплення 

екзаменаційних білетів.  

3. Зайти на офіційну сторінку СНАУ https://snau.edu.ua/ 

4. У вкладці студенту обирати «Дистанційне навчання» 

https://cdn.snau.edu.ua/moodle/ 

5. Ввести свій логін/пароль та зайти у систему. 

6. Знайти Будівельний факультет 

https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/index.php?categoryid=56 

7. Обирати вкладку Державний іспит Бакалавр 192  та війти. 

8. Відшукати підкатегорію «Теоретична частина атестаційного кваліфікаційного 

іспиту для студентів ОС "Бакалавр" спеціальності 192 "Будівництво та цивільна 

інженерія"» 2021-2022 н.р.» та «Практична частина атестаційного 

кваліфікаційного іспиту для студентів ОС "Бакалавр" спеціальності 192 

"Будівництво та цивільна інженерія"» 2021-2022 н.р.» 

9. Порядок роботи у підкатегоріях – ДОВІЛЬНИЙ. 

10. Якщо ви обрали підкатегорію «Теоретична частина атестаційного 

кваліфікаційного іспиту для студентів ОС "Бакалавр" спеціальності 192 

"Будівництво та цивільна інженерія"» 2021-2022 н.р.» натискаємо «Теоретична 

частина кваліфікаційної атестації 2022» і починаємо тестування. 

11. Якщо ви обрали підкатегорію «Практична частина атестаційного кваліфікаційного 

іспиту для студентів ОС "Бакалавр" спеціальності 192 "Будівництво та цивільна 

інженерія"» 2021-2022 н.р.» ви повинні обрати екзаменаційний білет згідно 

призначення його вам екзаменаційною комісією. Натискаємо на білет та 

отримуємо три задачі, відповіді на які повинні бути прикріплено до вашого білету 

у вигляді файлу. 

 Оформлення відповіді: 

- відповіді надають на аркуші формату А4 з обов’язковою указівкою на 

КОЖНОМУ аркуші  ПІП, групи, дати, номеру білету  та власного підпису. 

- перевагу надавати форматам *jpeg, pdf для оцінювання.  
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ПОСИЛАННЯ НА ZOOM КОНФЕРЕНЦІЮ 

Тема: ВІДЕО КОНФЕРЕНЦІЯ НА АТЕСТАЦІЙНИ ІСПИТ спеціальності 192 

Будівництво та цивільна інженерія з 20.06.2022 по 25.06.2022р 

Время: Это регулярная конференция Начать в любое время 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79924405057?pwd=Tc7muI2a-drIPcoqpTZj9-RqC4vCKz.1 

 

https://us04web.zoom.us/j/79924405057?pwd=Tc7muI2a-drIPcoqpTZj9-RqC4vCKz.1

