
МИНИСТЕРСТВО ОСВ1ТИ I НАУКИ УКРА1НИ 
НАЦЮНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ1ЧНИЙ УН1ВЕРСИТЕТ 

iivieHi М.П. ДРАГОМАНОВА

НАКАЗ

вщ «26» травня 2020 року м. КиУв №483

Щодо проведения кандидатських
юпиДв для асшранИв
В1дпов1дно до наказу М1н1стерства освКи i науки УкраУни в1д 16 березня 2020 р. № 406 

«Про оргашзацшш заходи для запобКання поширенню коронав1русу COVID 19»

НАКАЗУЮ:
1. 1спит з ф1лософ1У для здобувач1в осв1тньо-наукового ступеня доктора фНософй' 

(acnipaHTie) першого року навчання, який був запланований на травень 2020 року, перенести на 
вересень 2020 р.

2. При оргашзацй’ роботи екзаменацшних ко\псш НПУ iMeHi М. П. Драгоманова з 
проведения КпиДв 3i спещальностз для асп1рант1в ушверситету у випадку виробничоУ 
необх1дност1 забезпечити можливкть складання Кпит1в з використанням дистанцшних 
технолог1й, що не передбачае вщвНування учасниками осв1тнього пронесу при\ищень 
ун1верситету в1дпов1дно до Додатку 1 до цього наказу.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науковоУ роботи Г.М.Торбша

Ректор

Наказ зав1зували:

Проректор з навчально-методичноУ роботи

Проректор з науковоУ роботи

Завщувач в1ддшу 
acnipaHTypn та докторантури

Начальник юридичного вщдщу

В.П.Андрущенко

Р.М. Вернидуб 

Г.М.Торбш

К.А.Боднар 

B.I. Кучер

ЗГ1ДНО 3 ОРИГ1НАЛОМ
Завцьувач вщд1лу 

асшрантури та докторантури

_______К.А. Боднар



ДОДАТОК1 
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Робота екзаменацшних ком1сш НПУ iMem М. П. Драгоманова з 
проведения юшгпв 3i спещальноеп для асшрант1в ушверситету у випадку 
виробничоУ необхщносД може бути оргашзована з використанням 
дистанцшних технологш, що не передбачае вщвщування учасниками 
oceiTHboro процесу прим1щень ушверситету.

Для оргашзацп дистанцшного формату роботи екзаменацшних комкш з 
проведения icnHTie 3i спещальност! для асшраштв ушверситету, на пщстав! 
пропозицш випусковоУ кафедри декан факультету готуе та подае шформащю 
до вщдшу асшрантури i докторантури для формування розкладу роботи 
екзаменацшних K O M ic i f l  з урахуванням поданих заяв вщ acnipaHTie.

Складання icnHTy 3i спец1альност1 проводиться в дистанцшному формат! 
п!д час вщкритого зас!дання екзаменац1ЙноУ KOMiciV в режим! вщеоконференцп 
за участю не менше половини п складу п!д кер!вництвом Голови 
екзаменац!йно'! KOMicii.

Орган!зац!я вщдаленого доступу в дистанц!йному формат! та 
автентифжащя член1в екзаменац!йноТ K O M i c i i  повинна здшснюватися з 
використанням засоб1в мережевого захисту з обов’язковою !дентиф!кац!ею 
користувач!в (з використанням корпоративного обл!кового запису).

ГИд час зас!дання екзаменац!йноУ KOMicii секретар веде протокол за 
встановленою формою з одночасним в!деозаписом Bcix зас!дань.

Оц!нювання в!дпов1дей acnipaHTa проводиться автономно кожним 
членом екзаменацшно'! KOMicii, який виставляе узагальнену оц!нку за 
результатами виконання acnipaHTOM Bcix завдань юпиту 3i спец!альност!. 
Голова пщсумовуе результати оц1нювання по кожному асшранту п1д час 
голосування на закритому засщанш KOMicii. При цьому секретар 
екзаменацшноУ KOMicii вносить до протоколу пщсумкову оц!нку по кожному 
асшранту. Результати юпиту 3i спец!альност1 оголошуються в день його 
складання.

Вщеозапис вщповщного зас!дання екзаменац!йноУ K O M ic i i  арх!вуеться 
секретарем на сервер! в хмарному середовишд ун!верситету та на зовшшньому 
збер1гаючому пристроУ.

Протокол про складання юпиту 3i спец!альност! acnipaHTa подаеться до 
вщдшу асп!рантури i докторантури.
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ЗРАЗОК ЗАЯВИ

Ректору

Национального педагопчного 

ушверситету iMeHi М.П.Драгоманова 

академжу НАИН УкраУни, 

професору В.П.Андрущенку

acnipaH T a__ року навчання

(Г1р1звище, iM ’я, no-6ambKoei)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до складання icnHTy 3i спещальност! (вказати 

якоУ) у весняну ceciio 2020 р. в1дпов1дно до навчального плану пщготовки 

доктора фшософп.

Дата Пщпис


