
MIHICTEPCTBO OCBITVI, I HAYKI{ YKPAIHI{
HAUToHAJIb HrrirrpAHCIIoprH ft vutBEPcnrET

IIpo BBeAeHHq B airo
Tuu.racoBoro ropqAKy rrpoBeAeHHs cecii
ra pi.rHoi arecrauii 20L9-2020 H.p.

B yMOBax KapaHTrrHy

Biluosiruro Ao flocrasoBrr Ka6iuery Minicrpin Vxpaiura dlpo
sano6iraHHn rrourrpeHHro Ha repuropii Vrpaiuu KopoHanipycy COVID-l9)
nia 6epe3H.n 2020 poKy l\b 2 I 1 , macris MinicrepcrBa ocsiru i uayxz Yxpaiura

nia 6epe3H.n 2020 poKy J\b 1 19-154 , 27 6epesn x 2020 poKy J\b 1/9- 17 8 ra sit 27

xeiru.n 2020 poKy J\b ll9-224, s Meroro sa6esueqeHH.n BHKoHaHH.n ocsirHix

nporpaM, 3oKpeMa ruJrrxoM opranisarrii ocnirHroro rpoqecy is suxopncraHHtM

TexHoJrorifi AucTaHqifinoro HaBqaHH.fl ,

HAKA3YIO:
I 3arneppturu <Tuvrqacosufi rop,rrAoK rpoBeAeHH.n cecii Ta pivuoi

arecrarlii sao6ysa.rin rperboro (ocnirHo-HayKoBoro) pinHr slo6yrrs ocsiru sa

AlrcraHrlifiHoro Sopuoro B HarlioHztrrbHoMy rpaHcrroprHoMy yHinepczreri B

yMoBax KapaHTr{Hy)), xrcufi, AoAaerbc.g Ao Ilbofo HaKa3y.

2. Bsecru B airo 3a3Harrertuit y rryHKTi I uroro HaKa3y ruMtlacosuir

rroprAox s I qepBH,n 2020 poKy.

3. KoHrpoJrb 3a Br4KoHaHHrM HaKa3y 3arrvrnaro 3a co6oro.

Ililcranu : PeroMeHAaqix HayKoB o-MeroAr4rrHoi pa4z HauioHarlbHoro

HAKAS \lb

Perrop M.O.ArnrzrpnqeHKo
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Додаток 
до наказу № 208 від 29.05.2020 р. 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК 
проведения ceci:i та рiчно1 атестацi:i здобувачiв третього ( освiтно-наукового) 

рiвня здобуття освiти за дистанцiйною формою в Нацiональному 
. . 

транспортному уюверситеп в умовах карантину 

1.Загальнiположення

1.1. Тимчасовий порядок проведения ceci:i та рiчно1 атестацi:i здобу-вачiв 
третього ( освiтно-наукового) рiвня здобуття освiти за дистанцiйною 
формою в Нацiональному транспортному унiверситетi в умовах карантину 
(далi-Порядок) розроблений на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв 
Укра1ни вiд 11 березня 2020 р. №211 "Про запобiгання поширенню на 
територir Украfни гостроr респiраторноr хвороби COVID-19, спричиненоr 
коронавiрусом SARS-CoV-2", рiшень Кабiнету Мiнiстрiв Укра1ни вiд 25 
березня та 22 квiтня 2020 року, наказу МОН вiд 16 березня 2020 р. № 406 
"Про органiзацiйнi заходи для запобiгання поширенню коронавiрусу 
COVID- 19", листiв Мiнiстерства освiти i науки Укра1ни вiд 11 березня 
2020 року № 1/9-154, 27 березня 2020 року №1/9-178 та вiд 27 квiтня 2020 
року № 1/9-224, з метою забезпечення виконання освiтнiх програм, 
зокрема шляхом органiзацi:i освiтнього процесу iз використанням 
технологiй дистанцiйного навчання. 
1.2. Запровадження та припинення дй Порядку визначаеться 

. . 

вщповщними наказами ректора. 
1.3. Порядок базуеться на Положеннi про органiзацiю освiтнього процесу 
в Нацiональному транспортному унiверситетi http://vstup.ntu.edu.ua/pro 
orhanizatsiyu osvitnoho protsesu.pdf, Положеннi про освiтнi програми в 
Нацiональному транспортному унiверситетi http://vstup.ntu.edu.ua/pro 
osvitni prohramy.pdf та передбачае використання сучасних 
iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй (IKT) в дистанцiйномурежимi. 



2. OpraHiraqiq cecii
2.1 . EeKsaN{eHarlifiHa cecir, AIrfl s4o6yna.{in rpeTboro

(ocnirno-HayKonoro) pinnx AoKropa Sirroco$ii B 3n'x3ry is KapaHrr{HHr{Mr4

3axoAaMr, npoBoArrrr4Merbcr 3 1 uepnHfl ro 15 uepnnn2020p.
2.2. Ans oprauisaqii Ar4craHqifiuoi $opvru rpoBeAeHH.n

eK3aMeHauifiuoi cecii siaair AoKropaHrypr.r ra acnipaHrypt4 :

- po3po 6nne, 3arBepAlrye ra po3Mirlye ua cairri HTY po3KrraAr{ rrpoBeAeHH.n

icnnris rlrr roxHoi cueqianruocri Ta poKy HaBrIaHHrr;

- ga6e3reqye AoBeAeHH.r qie iu$opnrarlii Ao s4o6yna.rin ra
HayKoBo-neAaroriqnux rparlinsuxin, xxi Br4KJraAarorb silnonilni lzcuuuliHlr
HaBrraJrbHoro rrJraHy rartpnitMarorb icnnr (aani - BrrKJraaaqi).

2.3. [ta niAroroBKr niAoruocrefi o6niry ycniuHocri nilain
AoKTopaHTypH Ta acripaurypu 3acrocoBye 6laHr siAol{ocri ,un-s HaBqamuoi

Aracquuinn ra sa6esneqye ix cBoeqacHy po3cltJrKy eJreKTpoHHoro rorrrroro
BI{KJIAAAqAM.

2.4. [ls opraHisaqri Ar.rcraHqrfiuoi Sopnrz rrpoBeAeHH.fl

eK3aMeHaqifiHoi cecii BprKraAa.ri :

- 3a pe3yJrbraraMu [ororrHoro KoHTpoJrro BlrcTaBJrrrorb oqiurn s4o6ynaqaM;

- opraHisonylorb AktcranqifiHo HarrkrcanHfl, Ta rrepenipry nr4cbMonoi qacTvrHu

eK3aMeHaqifiHrrx, 3aJrironux 3aBAaHb, BrlKopltcToByrorr4 MolrJrunocri pecypcin

IKT (Google Class Room, yHinepcr4rercbKy nlar$opMy Moodle, AoAaroK

Google Forms, QUIZLET, KAHOOT, roqo);
- 3a Heo6xiAnocri, opraHisonyrorb ra AlrcraHuifiHo rpoBoAflrr cnis6eci.qz sa

pe3yJrbraraMlr orlinrosaHHr nzcrMosoi qacruHr.r eK3aMeuaqifinoi po6oru, s

BkrKoprtcraHH,rM cyqacHprx saco6is sileo- Ta ay4io- rovryHixauii, uo
sa6esneqyrorb pearisarliro cprHxpoHHoro (on-rafiu) iurepaxruBHoro pe)Kr.rMy

(Zoom, Webex, Skype, Baftlep) ra aBreHruSixauiro sao6ynauin;

- 3anoBHrororb HalicraHi siAorvrocri o6rrixy ycuiruuocri Ta cBoeqacHo (nte

uisHirre HacryrrHoro rHfl nicrq rpoBeAeHH,fl KoHTpoJrbHoro saxo4y)

Ha[cvrJraroTb ix na eJreKTpoHHy rorxry sani4ylo.roi silAinou AoKTopaHTypv ra
acuipaurypr4 (ria_ntu@uk.net), opr4rlHilrru siAoruocrefi 3 ni4nracaMu

BprKrraAa.ris 6yayu oSopuJreHr nrcJr.fl 3aKmrreHHfl repuiuy KapaHTr.rHy;

- peani3yrorb iurui Sopuu cnirxyn a:aHfl, 3 Meroro oqiuros aHlar, pe3yJrbraris

HABqAHH'I.



3. Органiзацiя рiчноi атестацii аспiрантiв

3 .1.Кафедри, Вченi ради факультетiв з 1 по 9 вересня 2020 року 

проводять засiдання на яких розглядають рiчнi звiти аспiрантiв 1-4 рокiв 

навчання (зарахованих у вереснi 2016, 2017, 2018, 2019 рокiв). 

3.2.Факультети надсилають Витяги з засiдань Вчених рад про 

результати атестацi1 аспiрантiв наступного дня в електронному виглядi до 
. . . . . . . 

вщдшу докторантури та асшрантури для шдготовки вщповщних наказш 

про переведения аспiрантiв на наступний рiк, вiдрахування, формування 

академiчних груп на новий навчальний рiк тошо. 

3.3.Секретарi Вчених рад факультетiв органiзовують проведения 

рiчно1 атестацй аспiрантiв на факультетах; забезпечують своечаонiсть 

подання необхiдних матерiалiв до вiддiлу докторантури та аспiрантури. 

Обговорено та рекомендовано до затвердження на засiданнi 

науково-методичноi· Ради Нацiонального транспортного 

унiверситету 28 травня 2020 р., протокол №38. 


