
Додаток Г 

До Правил прийому до аспірантури 

Харківського національного університету 

міського господарства імені О. М. 

Бекетова в 2022 році 

 

 

ПОРЯДОК 

проведення вступних випробувань до аспірантури Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова у 2022 

році з використанням технологій дистанційного навчання 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Порядок проведення вступних випробувань до аспірантури 

Харківського національного університету міського господарства 

імені О. М. Бекетова (далі – ХНУМГ ім. О. М. Бекетова) з використанням 

технологій дистанційного навчання (далі – Порядок) розроблено відповідно до 

відповідно до «Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 

році», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.04.2022 

р. № 392 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства освіти і 

науки України від 02.05.2022 р. № 400, від 29.06.2022 р. № 598 (враховуючи 

зміни, внесені наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2022 р. № 

608)), Рекомендацій щодо організації поточного, семестрового контролю та 

атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням 

дистанційних технологій навчання (лист МОН від14.05.2020 №1/9-249 «Щодо 

організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із 

застосуванням дистанційних технологій»), та Правил прийому на навчання до 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова у 2022 р. (далі – Правила прийому). 

1.2. Вступні випробування в аспірантуру до ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

проводяться: із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з 

відповідної спеціальності); з англійської мови (в обсязі, який відповідає рівню не 



нижче B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти); з державної 

(української) мови ( для іноземців та осіб без громадянства). 

1.3.Цей Порядок є нормативним документом ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 

який діє в умовах воєнного стану та обмежувальних (карантинних) заходів. 

1.4. Вступні випробування до аспірантури із використанням технологій 

дистанційного навчання повинні відповідати таким вимогам:  

- авторизований доступ до інформаційно-комунікаційних 

інструментів організації дистанційного навчання;  

-  можливість визначення часу початку і завершення доступу, 

тривалості виконання завдань;  

- об’єктивність критеріїв перевірки результатів виконання з активним 

використанням автоматизованих засобів оцінювання знань;  

- варіативність формування завдань контрольних заходів із 

використанням алгоритмів випадкового вибору запитань. 

 

ІІ. Порядок проведення вступних випробувань до аспірантури 

 

2.1. Вступні випробування до аспірантури із використанням технологій 

дистанційного навчання відбуваються відповідно до затвердженого наказом 

ректора ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 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 в термін відведений на вступні 

іспити до аспірантури відповідно до Правил прийому. 

2.2. Для тих вступників, які з об’єктивних причин, що викликані умовами 

воєнного стану, не зможуть взяти участь у вступному випробуванні, про що вони 

зобов’язані повідомити завчасно, або в кого виникли технічні перешкоди під час 

першої спроби, у межах терміну роботи екзаменаційної (предметної) комісії 

встановлюється день та час для повторного складання вступного випробування. 

2.3. Розклад проведення вступних випробувань до аспірантури 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, а також 



доводяться до відома учасників вступних випробувань, шляхом використання 

засобів комунікації (телефон, e-mail, Viber, Telegram та ін.). 

2.4. Особливості та етапи складання вступних випробувань до аспірантури 

визначаються з урахуванням технічних та комунікаційних можливостей, але 

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

автентифікацією вступника. 

2.5. Залежно від особливостей вступних випробувань та характеру завдань, 

екзаменаційна комісія може розбивати вступне випробування на етапи. Проте, 

проведення всіх етапів має відбутися в межах одного дня. 

2.6. Обов’язковою умовою проведення вступних випробувань з 

використанням дистанційних технологій є забезпечення отримання випадкового 

набору екзаменаційних питань. 

2.7. Інформація про зміст екзаменаційних завдань (або їхні складові) має 

бути викладена у програмах вступних випробувань та доведена до відома 

вступників заздалегідь, шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова. 

2.8. Консультації для вступників відбуваються за встановленим графіком з 

використанням засобів аудіо- або відеоконференцій. Під час консультацій 

доцільна перевірка технічних параметрів налаштування зв’язку між учасниками 

вступного випробування. 

 

ІІІ. Технічний супровід вступних випробувань 

 

3.1. Вступні випробування проводяться в режимі онлайн на платформі MS 

Teams, ZOOM, Google Meet. Для участі у фаховому випробуванні вступники 

повинні мати особисті аккаунти на відповідних платформах. 

3.2. Вступники повинні самостійно заздалегідь забезпечити технічну 

можливість доступу на іспит з будь-якого гаджету, який має одночасно відео та 

аудіо спілкування, використовуючи всі можливі засоби інтернет зв’язку. Якість 

відеозображення повинно надавати екзаменатору можливість ідентифікувати 



вступника, а якість аудіозв’язку – чіткий звук в прямому та зворотному напрямку 

(запитання – відповіді на запитання). 

3.3. Вступні випробування в аспірантуру проводяться за розкладом з 

відеозаписом проведення іспиту. 

За 20 хвилин до початку іспиту усі його учасники (члени предметної 

комісії та вступники) отримують запрошення та приєднуються до конференції. 

До початку іспиту голова предметної комісії має попередити всіх 

присутніх про відео фіксацію заходу. Таке попередження має бути виконано 

також перед початком зібрань після технічних перерв. 

До початку 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 веб-камери повинні бути увімкнені 

протягом іспиту. 

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

проведення вступного іспиту. 

Надання другої спроби заборонене, окрім випадків, що загрожують життю 

та безпеці учасників вступного випробування, зокрема: 

- вступники, які під час вступного випробування мали непереборні 

обставини (технічні несправності, повітряні тривоги тощо), мають надати 

переконливі підтвердження технічних несправностей або повідомити членів 

комісії про повітряну тривогу і необхідність перервати складання іспиту усно. 

В такому випадку вони отримують можливість: 

- продовжити складання вступного випробування після 

усунення/зникнення непереборних обставин, якщо час щоденної роботи 

екзаменаційної сесії дозволяє це зробити; 

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

відповідно до затвердженого графіка проведення вступних випробувань. 

Відповідні рішення приймаються Відбірковою комісією індивідуально для 

кожного вступника та фіксуються в протоколі окремими примітками. 



3.5. Результати вступних випробувань оголошуються на офіційному сайті 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, відповідно до Правил прийому. 

 

ІV. Регламент проведення іспиту 

 

4.1. Процедура оцінювання вступного іспиту зі спеціальності претендента 

на вступ до аспірантури здійснюється у письмовій формі та за змістом є 

комплексною, оскільки включає теоретичну та в деяких спеціальностях 

практичну частини в межах стандарту вищої освіти України зі спеціальності 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. Загальна тривалість часу, 

відведеного вступникам для підготовки відповідей на 3-4 питання 

екзаменаційного білету (в залежності від програми вступного іспиту з 

відповідної спеціальності), складає 2 академічні години (90 хв.), за умов 

відсутності використання будь-яких допоміжних матеріалів. В залежності від 

змісту відповідей на питання екзаменаційного білету, члени приймальної комісії 

можуть озвучити додаткові запитання. 

4.2. Процедура оцінювання вступного іспиту з англійської мови 

передбачає виконання трьох завдань: 

- письмове анотування іноземною мовою тексту українською мовою 

загальнонаукового характеру (обсяг тексту із розрахунку не менш ніж 1500 

друкованих знаків за одну академічну годину). 

- читання і письмовий переклад зі словником рідною мовою 

оригінального тексту з фаху (обсяг тексту не менш ніж 900 друкованих знаків). 

- співбесіда іноземною мовою з питань напряму наукового 

дослідження. 

Загальна тривалість часу, відведеного вступникам для підготовки 

відповідей на 3 завдання вступного іспиту з англійської мови складає 2 

академічні години (90 хв.). 

4.3.  Процедура оцінювання вступного іспиту з державної (української) 

мови передбачає виконання двох частин – усного та письмового блоків, а саме: 



- повідомлення-презентація на визначену тему (тема наукової 

роботи); 

- лексико-граматичний тест; 

- реферування тексту.  

Загальна тривалість часу, відведеного вступникам для підготовки 

відповідей на 3 завдання вступного іспиту з української мови складає 2 

академічні години (90 хв.). 

Реферування тексту передбачає стислий письмовий переказ українською 

мовою тексту обсягом 2500 - 3000 знаків (науковий текст за галуззю підготовки 

тощо).  

4.4. Всі письмові частини вступних іспитів (текст, креслення, 

розрахунки, схеми тощо) оформлюються на аркушах паперу вручну ("від руки"), 

фотографуються або скануються та оформлюються вступником в єдиний 

документ в форматі pdf на який накладається цифровий підпис вступника. 

Підписаний документ надсилається екзаменаційній комісії, яка перевіряє і 

оцінює відповіді вступника. 

4.5. Після надходження всіх відповідей вступників, екзаменаційна 

комісія робить перерву для перевірки і оцінювання відповідей вступників. 

4.6. Після перерви у разі необхідності членами комісії озвучуються 

додаткові питання, здійснюється оголошення результатів іспиту.  

4.7. За результатами вступного іспиту члени екзаменаційної комісії 

заповнюють протоколи (Додаток 1) проведення вступних іспитів, накладають 

підпис кожного з екзаменаторів та голова предметної комісії  надсилає протокол 

у форматі pdf на електронну пошту НН ІПКВК (ipkvk@kname.edu.ua).  



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Директор НН ІПКВК  

_____________Віктор ХАРЧЕНКО 

«___» ____________2022 р. 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА 
 

ПРОТОКОЛ №  
 

Засідання предметної комісії від «__» ________________ 2022 р. 

Голова _______________________________________________________________________ 
(П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада) 

 

Члени комісії: 

 1. _____________________________________________________________________; 
(П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада) 

            2. _____________________________________________________________________; 
(П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада) 

 3. _____________________________________________________________________; 
(П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада) 

Склад комісії затверджено наказом ректора від «__» ___________ 2022 р. № _____. 
 

СЛУХАЛИ: Приймання вступного випробування в аспірантуру на спеціальність  

_____________________________________________________________________________ 

 (шифр,  найменування  спеціальності) 

 

від __________________________________________________________________________ 
(П.І.Б. вступника) 

 

з дисципліни             ___ 
(зі спеціальності, англійська мова, державна мова) 

На іспиті були задані такі питання: 

1.________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

УХВАЛИЛИ: Вважати, що          
(П.І.Б. вступника) 

склав(ла) іспит з оцінкою  ___________________________________________________ 

 
Голова предметної комісії _____________________________ (І.П.)  

 

Члени предметної комісії    1. __________________________ (І.П.) 

2. __________________________ (І.П.) 

3. __________________________ (І.П.) 


