


Внести до Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу 

екзаменаційної комісії Українського державного університету залізничного 

транспорту (далі − Положення) такі зміни: 

 

1. У розділі 2 Положення: 

 

1) доповнити розділ 2 наступним підпунктом: 

«2.5 Державна атестація при підготовці фахівців з використанням 

дистанційних технологій навчання здійснюється згідно зі статтею 6 Закону України 

«Про вищу освіту».».   

 

2. У розділі 3 Положення: 

 

1)доповнити підпункт 3.10.1 пункту 3.10 наступними абзацами: 

 «Незалежно від форми проведення державної атестації з використанням 

дистанційних технологій, не пізніше ніж за 3 (три) доби до атестації деканатом на 

електронні адреси членів ЕК надсилаються супровідні документи у форматі *.pdf 

(або відкривається доступ до бази електронної звітності), які забезпечують її роботу. 

Випускова кафедра не пізніше ніж за 3 (три) доби до захисту кваліфікаційних 

робіт (проектів) надсилає на електронні адреси членів ЕК : 

- виконані дипломні роботи (проекти), ілюстративний матеріал з висновком 

завідувача кафедри про допуск до захисту форматі *.pdf.; 

- відгук керівника про дипломну роботу (проект) у форматі *.pdf.; 

- рецензії на дипломну роботу (проект) у форматі *.pdf.; 

- за наявності; довідки або акти про впровадження наукових досліджень у 

форматі *.pdf; 

- копії публікацій студентів за їх наявності у форматі *.pdf.». 

 

3. Доповнити Положення розділом 6: 

«6. Проведення атестації з використанням дистанційних технологій 

6.1 Державний екзамен з використанням дистанційних технологій 

проводиться за умови забезпечення автентифікації того, хто навчається. Порядок 



автентифікації здобувача при проведенні державної атестації з використанням 

дистанційних технологій визначається Положенням про організацію освітнього 

процесу в Українському державному університеті залізничного транспорту. 

 6.2 Після ідентифікації здобувачів, голова ЕК пояснює правила проведення 

екзамену та правила оцінювання, визначає термін здачі екзаменаційної роботи, 

видає екзаменаційний білет (розсилає на електронну пошту у форматі *.pdf  або 

іншим доступним способом). 

 6.3 Максимальна тривалість письмової компоненти державного екзамену 

становить чотири академічні години. 

6.4 Здобувач готує розбірливу письмову відповідь на окремому аркуші(ах), де 

обов'язково зазначає своє прізвище, ім'я та по-батькові, групу, дату складання 

державного екзамену та номер екзаменаційного білету. Після закінчення підготовки 

відповіді, здобувач підписує роботу та надсилає секретарю ЕК на електронну пошту 

або іншим доступним способом у форматі *.pdf  або у форматі зображення (JPEG, 

TIFF тощо) Здобувач обов'язково повинен надати оригінал письмової відповіді будь-

яким зручним способом (особисто, поштою, кур'єром тощо). 

 6.5 Секретар ЕК: 

 - фіксує термін здачі екзаменаційної роботи; 

 - після отримання від здобувачів відповідей у електронному форматі, формує 

архів відповідей у електронному та друкованому форматі; 

 - під керівництвом голови ЕК розсилає відповіді на електронну пошту членам 

ЕК на перевірку. 

 6.6 Результати державних екзаменів оголошуються Головою комісії після 

перевірки робіт не пізніше двох діб з дня проведення екзамену з використанням 

платформ проведення відеоконференцій з обов'язковою присутністю здобувачів 

освіти та додатково розсилаються на електронну пошту здобувачів.  

 6.7 Проведення державних екзаменів може супроводжуватись відеозаписом з 

подальшим зберіганням в електронному архіві кафедри, в такому разі здобувачі 

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

Відеозапис проведення екзамену та оголошення результатів зберігається в 

електронному архіві випускової кафедри. 



 6.8 Підсумком складання державного екзамену є рішення екзаменаційної 

комісії про оцінку знань, умінь та інших компетентностей, виявлених при складанні 

державного екзамену, а також про присвоєння здобувачу вищої освіти відповідної 

кваліфікації та видачу диплома певного зразка, що ухвалюється на закритому 

засіданні комісії (що проводиться на платформах відеоконференцій таких як  Zoom, 

Google Meet, Ciscо Webex, Microsoft Teams, Skype, тощо) відкритим голосуванням 

звичайною більшістю голосів членів комісії. Засідання ЕК оформлюється 

протоколом та надсилається на електронну адресу деканату виключно у форматі 

*.pdf для подальшого зберігання та дублювання на паперовому носії. 

6.9 Порядок виконання й оформлення кваліфікаційних робіт, вимоги до їхньої 

структури та обсягу тощо регламентуються Положенням про кваліфікаційну 

(випускну) роботу студента Українського державного університету залізничного 

транспорту. 

6.10 Закінчена та оформлена робота, реферат та ілюстративні (демонстраційні) 

матеріали до неї висилаються здобувачем не електронну пошту викладача-керівника 

(за декілька днів до захисту). Викладач фіксує дату надходження роботи, забезпечує 

зберігання основної та резервної копії роботи в електронному архіві кафедри, 

хмарному сховищі, на флеш накопичувачі тощо, в окремій теці. Друкований 

примірник кваліфікаційної роботи обов'язково надсилається поштою на випускову 

кафедру університету до її захисту, де зберігається згідно номенклатури справ 

УкрДУЗТ. 

6.11 Захист кваліфікаційної роботи з  використанням дистанційних технологій 

здійснюється за умови забезпечення автентифікації того, хто навчається. Порядок 

автентифікації здобувача при проведенні державної атестації з використанням 

дистанційних технологій визначається Положенням про організацію освітнього 

процесу в Українському державному університеті залізничного транспорту.». 

Всі учасники відеоконференції з захисту кваліфікаційних робот 

попереджаються про ведення відеозапису. Після ідентифікації, здобувачеві 

надається до 15 хвилин для розкриття змісту кваліфікаційної роботи. Після доповіді 

здобувач відповідає на запитання членів ЕК та зауваження, викладені у відгуках та 

рецензії, захист закінчується. 



 6.12 Результати захисту випускних кваліфікаційних робіт оголошуються в 

день їх захисту головою комісії з використанням платформ проведення 

відеоконференцій, що мають можливість зберігати відеозапис конференції (Zoom, 

Google Meet, Ciscо Webex, Microsoft Teams, Skype, тощо) з обов'язковою 

присутністю здобувачів освіти. 

6.13 Відеозапис захисту зберігається в електронному архіві кафедри. 

 6.14 Підсумком захисту кваліфікаційної роботи є рішення екзаменаційної 

комісії про оцінку знань, умінь та інших компетентностей, виявлених при захисті 

кваліфікаційної роботи (проекту), а також про присвоєння здобувачу вищої освіти 

відповідної кваліфікації та видачу диплома певного зразка, що ухвалюється на 

закритому засіданні комісії (що проводиться на платформах відеоконференцій 

Zoom, Google Meet, Ciscо Webex, Microsoft Teams, Skype, тощо) відкритим 

голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії. Засідання ЕК 

оформлюється протоколом та надсилається головою ЕК на електронну адресу 

деканату у форматі *.pdf для зберігання.». 

 

 


