
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

(УкрДУЗТ) 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради від 27 серпня 2020 р., протокол № 6 

 

 

Про роботу університету  

в умовах карантину 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про роботу університету в умовах 

карантину проректора з науково-педагогічної роботи Мкртичьяна Д. вчена рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Розпочати 2020/2021 навчальний рік з 01 вересня 2020 року для 

студентів всіх форм здобуття вищої освіти освітнього рівня «бакалавр» (2, 3, 4, 5 

років навчання) та освітнього рівня «магістр» (2 рік навчання). 

2. Навчальні заняття для студентів першого року навчання освітніх рівнів 

«бакалавр» та «магістр» розпочати 16 вересня 2020 року за змішаною формою 

навчання (за умови сприятливої епідемічної ситуації): 

- дистанційно – проведення лекційних, практичних (семінарських), 

індивідуальних занять та консультацій, контролю самостійної роботи; 

- аудиторно – проведення лабораторних, практичних та семінарських 

занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних 

санітарних та протиепідемічних заходів. 

3. Встановити тривалість теоретичного навчання, проведення усіх видів 

практик, державної атестації, модульного контролю та підсумкового 

семестрового контролю – згідно затверджених графіків навчального процесу 

денної, заочної форм здобуття вищої освіти УкрДУЗТ та графіку навчального 

процесу Лиманської філії УкрДУЗТ (враховуючи можливість проведення занять 

за дистанційною формою навчання в суботні дні). 

4. Забезпечити освітній процес для студентів денної форми здобуття вищої 

освіти освітнього рівня «бакалавр» (2, 3, 4 років навчання) та освітнього рівня 

«магістр» (2 рік навчання) за змішаною формою навчання: 

4.1. З 01 вересня 2020 року до 11 жовтня 2020 року – у дистанційному 

режимі у відповідності до затвердженого розкладу навчальних занять; 

4.2. З 12 жовтня 2020 року (за умови сприятливої епідемічної ситуації): 
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- дистанційно – проведення лекційних, практичних (семінарських), 

індивідуальних занять та консультацій, контролю самостійної роботи; 

- аудиторно – проведення лабораторних, практичних та семінарських 

занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних 

санітарних та протиепідемічних заходів. 

4.3. Начальнику навчального відділу Романович Є. спільно із деканами 

факультетів, завідувачами кафедр, гарантами освітніх програм у строк до  

11 вересня 2020 року сформувати розклад занять, передбачивши можливість: 

- визначення різного часу початку та закінчення занять для різних 

навчальних груп; 

- визначення окремих дистанційних або аудиторних днів; 

- закріплення за однією навчальною групою конкретної аудиторії 

впродовж дня. Забезпечити після кожної навчальної пари провітрювання 

аудиторії впродовж не менше 10 хвилин; 

- передбачити у розкладі занять відпрацювання видів навчального 

навантаження, яке неможливо виконати у дистанційному режимі. 

4.4. Деканам факультетів, директору навчально-наукового центру 

гуманітарної освіти забезпечити реєстрацію студентів у системі дистанційного 

навчання УкрДУЗТ у строк до 31.08.2020 р.; 

4.5. Деканам факультетів, директору навчально-наукового центру 

гуманітарної освіти спільно із інформаційно-обчислювальним центром 

університету закінчити формування глобальних студентських груп у системі 

дистанційного навчання УкрДУЗТ у строк до 31.08.2020 р. 

5. Забезпечити освітній процес для студентів заочної форми здобуття 

вищої освіти усіх освітніх рівнів у дистанційному режимі: 

5.1. Настановні сесії проводити згідно розкладу навчальних занять для 

відповідного потоку студентів; 

5.2. Екзаменаційні сесії для студентів бакалаврського та магістерського 

рівнів освіти усіх курсів проводити згідно до «Порядку проведення заліково-

екзаменаційних сесій у 2020/2021 навчальному році за допомогою дистанційних 

технологій», затвердженого 20.08.2020 р., наказ № 82 від 20.08.2020 р.; 

5.3. Начальнику навчального відділу Романович Є. забезпечити своєчасне 

складання розкладів занять та надавати їх до деканатів не пізніше, ніж за тиждень 

до початку відповідної сесії; 

5.4. Деканам факультетів, директору Лиманської філії забезпечити 

реєстрацію студентів у системі дистанційного навчання УкрДУЗТ не пізніше, 

ніж за три дні до початку першої настановної сесії відповідного курсу; 

5.5. Завідувачам кафедр забезпечити приєднання студентів до курсів 

навчальних дисциплін кафедри у системі дистанційного навчання УкрДУЗТ до 

початку першої настановної сесії відповідного курсу; 

5.6. Науково-педагогічним працівникам забезпечити інформування 

деканатів факультетів, Лиманської філії та студентів щодо ідентифікаторів 

конференцій для проведення усіх видів навчальних занять у синхронному 

режимі. 
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