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ПОРЯДОК 

проведення вступних випробувань до Українського державного 

університету залізничного транспорту  у 2022 році з використанням 

дистанційних технологій 

 

І. Загальні положення. 

1.1. Порядок проведення вступних випробувань до Українського 

державного університету залізничного транспорту (далі – УкрДУЗТ) з 

використанням дистанційних технологій (далі – Порядок) розроблено відповідно 

до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, 

затврдженого наказом Міністерства освіти і науки України № 392 від 27 квітня 

2022 року, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 03.05.2022 р. за 

№ 487/37823 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України 

від 02 травня 2022 року № 400, листа Міністерства освіти і науки України від 

14.05.2020 р. №1/9-249 «Щодо організації поточного, семестрового контролю та 

атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій»), та 

Правил прийому до УкрДУЗТ у 2022 р. (далі – Правила).  

1.2. Вступні випробування до УкрДУЗТ можуть проводиться у формі 

вступного іспиту для іноземців, індивідуальної усної співбесіди, індивідуальної 

усної співбесіди з іноземної мови та фахового іспиту (далі – вступні 

випробування).  

1.3. Вступні випробування із використанням дистанційних технологій  

повинні відповідати таким вимогам: авторизований доступ до інформаційно-

комунікаційних інструментів, можливість визначення часу початку і завершення 

доступу до випробування та тривалості виконання завдань, наявність чітких та 

зрозумілих критеріїв перевірки результатів виконання з активним 

використанням автоматизованих засобів оцінювання знань. 

 

ІІ. Порядок проведення вступних випробувань  

2.1. Вступні випробування із використанням дистанційних технологій  

відбуваються відповідно до затвердженого Приймальною комісією розкладу, 

який завчасно доводиться до відома членів екзаменаційної комісії та вступників. 

У разі виникнення потреби, з метою забезпечення надійного доступу до засобів 



комунікації, дата і час проведення вступного випробування може коригуватися, 

але не більше, ніж на один день.  

2.2. Екзаменаційні комісії одночасно можуть здійснювати конкурсний 

відбір вступників для кожної створеної групи студентів. З цією метою 

організовуються «хвилі» проведення вступних випробувань у різні дні для різних 

груп. Для тих категорії вступників, які повідомили завчасно про технічні збої, 

інтернет-перешкоди або інші об’єктивні причини, в т.ч. викликані умовами 

воєнного стану, внаслідок дії яких вони не можуть взяти участь у вступному 

випробуванні своєчасно, в межах терміну роботи екзаменаційної комісії 

встановлюється додатковий день та час для складання вступного випробування.  

2.3. Розклад («хвилі») проведення вступних випробувань 

оприлюднюються на офіційному вебсайті Університету, а також доводяться до 

відома учасників вступних випробувань, шляхом використання будь-яких 

доступних засобів комунікації (телефон, електронна пошта, месенджери, групові 

чати тощо). 

2.4. Конкретний спосіб та етапи складання вступних випробувань 

визначаються з урахуванням технічних та комунікаційних можливостей, але 

обов’язково в синхронному режимі (формат відеоконференції) та з неодмінною 

автентифікацією вступника (п. 3.2).  

2.5. Залежно від особливостей вступних випробувань та характеру 

завдань, екзаменаційна комісія може поділяти вступне випробування на етапи. 

Всі етапи вступного випробування мають бути реалізовані в межах одного дня, 

що викликано питаннями безпеки учасників вступного випробування.  

 2.6. Обов’язковою умовою проведення вступних випробувань з 

використанням дистанційних технологій є забезпечення незалежного вибору 

вступниками білетів (завдань). 

 2.7. Інформація про зміст і структуру екзаменаційних завдань (або їхні 

складові) має міститись у програмах вступних випробувань та бути своєчасно 

доведеною до відома вступників заздалегідь, шляхом оприлюднення на 

офіційному вебсайті УкрДУЗТ.  

2.8. Консультації для вступників відбуваються за встановленим графіком 

з використанням засобів аудіо- або відеоконференцій.  

 

ІІІ. Технічний супровід вступних випробувань  

3.1.  Для проведення вступного випробування з використанням 

дистанційних технологій використовується платформа Zoom.  

3.2. Вступні випробування проводяться за розкладом, затвердженим 

приймальною комісією з обов’язковою відеофіксацією процесу проведення 

іспиту. За 10 хвилин до початку іспиту усі його учасники (члени фахової 

предметної комісії, представник приймальної комісії та вступники) 

приєднуються до конференції Zoom. Перед початком іспиту вступник показує на 

веб-камеру документ, що посвідчує особу; у разі відсутності такого документу 



вступник до іспиту не допускається та від'єднується від конференції. До участі у 

конференції також не допускаються сторонні особи. У всіх учасників онлайн-

конференції вебкамери повинні бути увімкнені протягом усього іспиту. Після 

проведення ідентифікації вступник отримує доступ до екзаменаційного білету  

або тесту. Критерії оцінювання  наводяться у програмах фахових іспитів, 

розміщених на офіційному вебсайті УкрДУЗТ. 

При проведенні вступних випробувань при вступі до аспірантури, 

вступник після закінчення написання відповідей, підписує роботу та надсилає її 

приймальній комісії  на електронну пошту у форматі *.pdf або у форматі 

цифрового зображення (JPEG, TIFF).  

 3.3. Вступник має лише одну спробу (один варіант білета) під час 

проведення вступного випробування. Надання другої спроби заборонене, окрім 

випадків, що загрожують життю та безпеці учасників вступного випробування, 

зокрема якщо під час вступного випробування виникли непереборні обставини 

(повітряна тривога, технічні несправності, перешкоди з інтернет з’єднанням 

тощо). Вступник має надати переконливі підтвердження технічних 

несправностей, або повідомити членів комісії про повітряну тривогу і 

необхідність перервати складання вступного випробування. В такому випадку 

вступник отримує можливість: 

 - продовжити складання вступного випробування після 

усунення/зникнення непереборних обставин, якщо час щоденної роботи 

екзаменаційної сесії дозволяє це зробити; 

 - взяти участь у вступному випробуванні в інший день, відповідно до 

затвердженого графіка проведення вступних випробувань.  

Відповідні рішення ухвалюються  Приймальною комісією в 

індивідуальному порядку для кожного вступника та фіксуються в протоколі 

окремими примітками. 

 3.4. Тривалість тестування визначається у програмах фахових іспитів. 

Після завершення вступного випробування вступник відключається від 

конференції ZOOM.  

3.5. Результати вступного випробування розміщуються на офіційному 

вебсайті, відповідно до Правил прийому. 


