


Внести до Положення про організацію освітнього процесу в Українському 

державному університеті залізничного транспорту (далі − Положення) такі зміни: 

 

1. У розділі 12 Положення: 

 

1) доповнити пункт 12.1 такими абзацами: 

«Види навчальних занять з використанням дистанційних технологій.  

 Основними видами проведення навчальних занять в Університеті з 

використанням дистанційних технологій навчання є: консультація, семінарські та  

індивідуальні заняття. 

Консультації, семінарські та  індивідуальні заняття проводяться зі 

здобувачами освіти у синхронному режимі (взаємодія між суб’єктами 

дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-

середовищі навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо) або 

асинхронному режимі (взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час 

якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при 

цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо).». 

  

 2) доповнити абзац 44 пункт 12.1 такими реченнями: 

 «Дистанційні технології навчання, що забезпечують передачу відео-, аудіо-, 

графічної та текстової інформації, дозволяють здобувачам  вищої освіти отримати  

навчальні чи довідкові матеріали від викладачів, а також надати індивідуальні 

завдання для перевірки та оцінювання викладачеві у синхронному або 

асинхронному режимі. Оформлені за допомогою текстових редакторів (у разі 

необхідності - оформлені від руки розбірливо) індивідуальні завдання 

(розрахункові, графічні, курсові та дипломні роботи (проекти)) у форматі *.pdf  

або *.doc (*.docх) або у форматі зображення (JPEG, TIFF тощо) для перевірки та 

оцінювання надаються  здобувачами освіти на електронну пошту викладача або 

використовуючи можливості обміну файлами обраної викладачем дистанційної 

платформи. При надходженні індивідуального завдання здобувача на перевірку, 

викладач фіксує дату надходження завдання, забезпечує зберігання основної та 



резервної копії завдання в електронному архіві кафедри, хмарному сховищі, на 

флеш накопичувачі тощо, в окремій теці з назвою групи та дисципліни.». 

 

3) доповнити пункт 12.2 такими абзацами: 

«Контрольні заходи з використанням дистанційних технологій.  

Контрольні заходи здійснюються дистанційно з використанням 

можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, за умови забезпечення 

автентифікації того, хто навчається.  

Порядок автентифікації здобувача при проведенні контрольних заходів, 

у тому числі модульного контролю, семестрового екзамену, державної 

атестації, захисту курсової роботи (проекту), з використанням дистанційних 

технологій.  В умовах використання платформ дистанційного навчання, у 

тому числі Moodle, Google Classroom і тому подібних, автентифікація 

забезпечується шляхом введення особистих ідентифікатора («логіна») і пароля 

здобувача вищої освіти. При роботі на інших дистанційних платформах та 

інформаційно-комунікаційних системах загального користування таких, як Zoom, 

Google Meet, Ciscо Webex, Microsoft Teams, Skype тощо, автентифікація може 

забезпечуватись або шляхом введення особистих ідентифікатора («логіна») і 

пароля здобувача, або шляхом візуальної ідентифікації здобувача, при цьому 

здобувач повинен пред’явити залікову книжку та/або документ, що посвідчує 

особу таким чином, щоб можна було ідентифікувати його особу по фотографії в 

документі. Автентифікація здобувача при проведенні державної атестації 

проводиться виключно шляхом візуальної ідентифікації. Проведення контрольних 

заходів у синхронному режимі може супроводжуватись відеозаписом з 

подальшим зберіганням в електронному архіві кафедри, в такому разі здобувачі 

вищої освіти обов'язково мають бути попереджені про ведення відеозапису.».  

 


