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НАКАЗ 

м. Миколаїв № О
«Про введення в дію Тимчасового 
порядку проведення весняної 
заліково-екзаменаційної сесії 2019- 
2020 навчального року та атестації 
здобувачів третього (освітно- 
наукового рівня) за дистанційною 
формою у Миколаївському 
національному аграрному 
університеті в умовах карантину»

На виконання рішень Уряду України про дії карантину по запобіганню 
поширенню на території України коронавірусної інфекції СОУЮ-19, 
нормативних документів Міністерства освіти і науки України з цього питання та 
посилаючись на рішення ректорату Університету від 04 травня 2020 р., протокол 
№23,

НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію документ «Тимчасовий порядок проведення весняної 
заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року та атестації здобувачів 
третього (освітно-наукового рівня) за дистанційною формою у Миколаївському 
національному аграрному університеті в умовах карантину» (далі - Тимчасовий 
порядок) з дати підписання цього наказу.

2. Деканам факультетів, завідувачам кафедр, завідуючій аспірантурою 
забезпечити доведення змісту Тимчасового порядку до відома науково- 
педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти університету для 
неухильного виконання.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з наукової 
роботи Новікова О.Є.

Ректор В. С. Шебанін



ЗАТВЕРДЖУЮ

проведення весняної заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального 
року та атестації здобувачів третього (освітно-наукового рівня) за 

дистанційною формою у Миколаївському національному аграрному 
університеті в умовах карантину

1. «Тимчасовий порядок проведення весняної заліково-екзаменаційної 
сесії 2019-2020 навчального року та атестації здобувачів третього (освітно- 
наукового рівня) за дистанційною формою у Миколаївському національному 
аграрному університеті в умовах карантину» розроблено відповідно до 
рішення Кабінету Міністрів України щодо запровадження карантину для всіх 
типів закладів освіти незалежно від форм власності і сфери управління, листів 
Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9-154, від 27.03.2020 
№ 1/9- 178, рішення Уряду від 25 березня 2020 р. про продовження терміну 
карантину до 24 квітня 2020 р.; від 22 квітня 2020 р. про продовження терміну 
карантину до 11 травня та від 04 травня 2020 р. про продовження терміну 
карантину до 22 травня.

2. «Тимчасовий порядок проведення весняної заліково-екзаменаційної 
сесії 2019-2020 навчального року та атестації здобувачів третього (освітно- 
наукового рівня) за дистанційною формою у Миколаївському національному 
аграрному університеті в умовах карантину» є складовою частиною 
Положення «Про організацію освітнього процесу в Миколаївському 
національному аграрному університеті». Порядок розроблено відповідно до 
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), 
затвердженого постановою КМУ від 23 березня 2016 р. №261, Положення про 
порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 
доктора наук у Миколаївському національному аграрному університеті (СО 
5.040.18-00.2017), Положення про порядок звітування здобувачів наукового 
ступеня доктора філософії про виконання індивідуального плану роботи у 
Миколаївському національному аграрному університеті (СО 5.284.01-00.2020) 
та регламентує порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії і форми 
звіту про виконання індивідуального плану роботи здобувачами наукового 
ступеня доктора філософії за дистанційною формою в умовах карантину.



3. Заліково-екзаменаційна сесія для здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії у зв’язку із карантинними заходами проводитиметься 
дистанційно з 18 травня по 22 травня 2020 р.

4. Для організації дистанційної форми проведення заліково- 
екзаменаційної сесії відділ аспірантури та докторантури розробляє та 
затверджує розклади проведення іспитів для кожної спеціальності та року 
навчання, забезпечує доведення цієї інформації до здобувачів та ШШ, які 
викладають дисципліни відповідно до навчального плану, та розміщує на сайті 
університету.

5. Відділ аспірантури та докторантури готує бланки відомостей для 
навчальних дисциплін та розсилає електронною поштою викладачам.

6. Викладачі організують дистанційно (з використанням МУДЛ) 
написання та перевірку письмової частини екзаменаційних завдань, за 
необхідності проводять дистанційно співбесіди з використанням сучасних 
засобів відео та аудіозв’язку, заповнюють надіслані відомості успішності та 
своєчасно (не пізніше наступного дня) надсилають їх до деканату факультету 
та відділу аспірантури та докторантури.

Оригінали відомостей з підписами викладачів будуть оформлені після 
закінчення карантину

7. Семестрова атестація аспірантів буде проведена з 12 по 20 травня.

7.1. Аспіранти надають на кафедру Звіт про виконання 
індивідуального плану роботи до 12 травня 2020 р. в електронній формі.

7.2. Кафедри проводять засідання, на яких розглядають звіти 
аспірантів за 1 півріччя 2019-2020 р. та надають до відділу аспірантури та 
докторантури витяги з проколу засідання кафедри про затвердження звіту.

8. Відділ аспірантури та докторантури координує діяльність деканатів, 
викладачів та аспірантів, розміщує матеріали щодо сесії та звітування на 
вебсторінці аспірантури.

9.Порядок вводиться в дію наказом ректора. Дія порядку припиняється 
відповідним наказом ректора.

О.Є. Новіков




