


Внести до Положення про контроль та оцінювання якості знань студентів в 

Українському державному університеті залізничного транспорту (далі − 

Положення) такі зміни: 

 

1. У розділі 2 Положення:  

 

1) доповнити пункт 2.1 таким абзацом:  

«Проведення модульного контролю з використанням дистанційних технологій 

здійснюється за умови забезпечення автентифікації того, хто навчається. Порядок 

автентифікації здобувача при проведенні модульного контролю з використанням 

дистанційних технологій визначається Положенням про організацію освітнього 

процесу в Українському державному університеті залізничного транспорту.».  

 

2) доповнити пункт 2.7 таким абзацом:  

«Модульний контроль з використанням дистанційних технологій проводиться 

у синхронному або асинхронному режимі шляхом тестування на відповідних 

платформах, у тому числі Moodle, Google Forms та т.п.». 

 

3) доповнити підпункт 2.15.4 пункту 2.15 таким абзацом: 

«Результати проходження тестових завдань модульного контролю 

виставляються в електронну екзаменаційну (залікову) відомість. Електронні 

екзаменаційні (залікові) відомості та їх друковані примірники  зберігаються в 

деканаті.». 

 

2. У розділі 3 Положення:  

 

1) доповнити пункт 3.1 такими абзацами:  

«Навчальні матеріали для проведення семестрового контролю з 

використанням дистанційних технологій (перелік тем, матеріали для самостійного 

вивчення, додаткові матеріали, та інше) надаються здобувачам вищої освіти  

електронною поштою, на платформах Moodle, Google Classroom, інших 

месенджерах, чатах тощо). 

Деканат формує екзаменаційну (залікову) відомість складання семестрового 

контролю з використанням дистанційних технологій та висилає на робочу 



електронну адресу викладачу або відкриває доступ до електронного банку звітної 

документації у хмарному сховищі.». 

 

2) доповнити пункт 3.4 підпунктом 3.4.9:  

«3.4.9. Семестровий екзамен з використанням дистанційних технологій 

проводиться за умови забезпечення автентифікації того, хто навчається. Порядок 

автентифікації здобувача при проведенні семестрового екзамену з використанням 

дистанційних технологій визначається Положенням про організацію освітнього 

процесу в Українському державному університеті залізничного транспорту. 

Здобувач готує письмову відповідь від руки розбірливо на окремому аркуші(ах), де 

обов'язково зазначає своє прізвище, ім'я, по-батькові, групу, навчальну дисципліну, 

номер екзаменаційного білету. Після закінчення відповіді здобувач підписує аркуш з 

відповіддю, та надсилає викладачу. Викладач оцінює надані відповіді та у разі 

необхідності задає додаткові питання. При проведенні семестрового екзамену у 

форматі тестування, на платформах дистанційного навчання, у тому числі Moodle, 

Google Forms автентифікація забезпечується шляхом введення особистих 

ідентифікатора («логіна») і пароля здобувача. У разі неавтоматизованої перевірки 

завдань викладач у будь-який можливий спосіб повідомляє результати складання 

тесту індивідуально після здачі екзаменаційного тесту всіма здобувачами.». 

 

3) доповнити підпункт 3.5.5 пункту 3.5 наступними абзацом: 

«Підсумком складання семестрового екзамену з використанням дистанційних 

технологій повинна бути заповнена електронна екзаменаційна відомість, яка 

висилається викладачем на електронну адресу деканату у форматі *.pdf. Електронні 

екзаменаційні (залікові) відомості та їх друковані примірники  зберігаються в 

деканаті.». 

 

4) доповнити пункт 3.6 підпунктом 3.6.6:  

«3.6.6. Семестровий залік з використанням дистанційних технологій 

проводиться за умови забезпечення автентифікації того, хто навчається. Порядок 

автентифікації здобувача при проведенні семестрового заліку з використанням 

дистанційних технологій визначається Положенням про організацію освітнього 

процесу в Українському державному університеті залізничного транспорту. 



Підсумком проведення заліку повинна бути заповнена в електронному вигляді 

залікова відомість, яка висилається викладачем на електронну адресу деканату 

виключно у форматі *.pdf. Електронні екзаменаційні (залікові) відомості та їх 

друковані примірники  зберігаються в деканаті.». 

 

5) доповнити підпункт 3.8.1 такими абзацами:  

 «Прийом та захист курсових проектів (робіт) може проводитись 

дистанційно в синхронному та/або асинхронному режимі, а саме - викладач 

заздалегідь сповіщає здобувачів про крайні терміни здачі письмової роботи на 

перевірку. Здобувач погоджує з викладачем допустимі формати файлів для 

оформлення роботи. Оформлену роботу здобувач освіти висилає викладачеві на 

перевірку. Після перевірки викладачем при необхідності робота надсилається на 

доопрацювання здобувачеві. Після доопрацювання закінчена робота висилається 

здобувачем на електронну пошту викладачу. При надходженні на електронну пошту  

курсового проекту (роботи), викладач фіксує дату надходження проекту (роботи), 

зберігає лист з вкладенням (файл курсового проекту (роботи)) та забезпечує 

зберігання основної та резервної копії виконаної роботи в електронному архіві 

кафедри, хмарному сховищі, на флеш накопичувачі тощо, в окремій теці з назвою 

групи та дисципліни. Роздрукований на паперовому носії оформлений проект 

(робота) будь-яким зручним способом (особисто, поштою, кур'єром тощо)  

обов'язково надається викладачеві перед підсумковою атестацією, перед початком 

наступного семестру, установчої чи екзаменаційної сесії. Здобувач має право 

виконати письмову роботу від руки з подальшим скануванням (фотографуванням) і 

пересиланням отриманих зображень, які повинні забезпечувати достатню 

розбірливість написаного тексту. 

Захист курсових проектів (робіт) при використанні дистанційних технологій 

здійснюється з використанням відеоконференц-зв’язку за умови забезпечення 

автентифікації того, хто навчається. Порядок автентифікації здобувача при 

проведенні захисту курсової роботи (проекту) з використанням дистанційних 

технологій визначається Положенням про організацію освітнього процесу в 

Українському державному університеті залізничного транспорту 



Після перевірки роботи і усунення зауважень, викладач призначає дату та час 

захисту, та заздалегідь повідомляє про неї здобувача. Після автентифікації, 

здобувачеві надається до 5 хвилин для розкриття змісту виконаного курсового 

проекту(роботи). Після доповіді здобувач відповідає на запитання викладача чи, при 

необхідності, членів комісії. У разі комісійного захисту курсового проекту (роботи), 

проект має бути заздалегідь надісланий викладачем усім членам комісії.   

Результатом захисту курсової роботи (проекту) є заповнена в електронному 

вигляді заліково-екзаменаційна відомість. Електронні екзаменаційні (залікові) 

відомості та їх друковані примірники  зберігаються в деканаті.». 

 

 


