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Вперше, вірус SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19, був 

виявлений у пацієнтів з пневмонією в м. Ухань (Китай) в грудні 2019 року. Це 

небезпечне захворювання, яке може протікати як у формі гострої 

респіраторної вірусної інфекції легкого перебігу, так й у важкій формі. Вірус 

здатний вражати різні органи через пряме інфікування або за допомогою 

імунної відповіді організму. При цьому швидкість поширення короновірусної 

інфекції виявилася досить високою, чому, безумовно, посприяла мобільність 

людей. Уже на початку березня 2020 року в Україні з’явилось повідомлення 

про перший підтверджений випадок зараження короновірусной інфекцією 

COVID-19, яке було виявлено в Чернівецькій області. 11 березня 2020 р. 

поширення вірусу було визнано Всесвітньою організацією охорони здоров’я 

пандемією, в зв’язку з чим 25 березня Кабінет міністрів України ввів на всій 

території України карантин, який згодом кілька разів продовжувався. 

В НТУ «ХПІ» у відповідність з наказом від 12.03.2020 р. були введені в 

дію карантинні заходи щодо попередження поширення короновірусної 

інфекції, які згодом були продовжені до кінця навчального 2020/2021 року. 

Не дивлячись на попередню роботу щодо забезпечення дистанційної 

форми навчання, на жаль, не всі виявилися готовими до практичного 

вирішення поставленого завдання. У весняному семестрі 2019/2020 

навчального року для проведення лекцій та практичних занять 

використовували різні сервери відеоконференцій (ZOOM, SKYPE, Google 

Meet, Discord), а для консультування всілякі месенджери (Viber, Telegram, 

WhatsApp, Facebook Messenger). 

Влітку 2020 року ситуація із захворюваністю на короновірусну інфекцію 

COVID-19 дещо стабілізувалася й заняття в НТУ «ХПІ» були розпочаті з нового 

навчального року в звичайному режимі. Однак, у зв’язку з погіршенням 

епідеміологічної ситуації в Україні та відповідно до рекомендацій МОН та МОЗ 

в Університеті з середини жовтня виникла необхідність знову перейти на 

дистанційне навчання, яке тривало до кінця осіннього семестру 2020/2021 

навчального року. Для забезпечення якості освіти в умовах карантинних 

обмежень в НТУ «ХПІ» було проведено ряд послідовних заходів. 

Першим етапом стала розробка та прийняття «Порядку організації 

поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти з 

використанням дистанційних технологій навчання», який закріпив 

правомірність використання різноманітних сервісів передачі даних для 

взаємодії між студентами та викладачами. Після впровадження даного 

«Порядку» університет зіткнувся з проблемами контролю за проведенням 

занять та обліку відвідуваності студентами занять в режимі «online», оскільки 

використовувалася велика кількість різноманітних сервісів відеоконференцій, 


