
 

Інструктивні матеріали  

щодо організації  захисту випускних кваліфікаційних робіт у дистанційному 

режимі для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» за допомогою 

програмного забезпечення Zoom 

 

До початку захисту 

1. Кожному здобувачеві вищої освіти для участі у відео-конференції необхідно мати 

смартфон або комп’ютер (ноутбук) з відеокамерою і динаміком та програмне 

забезпечення Zoom.  

2. Для ноутбуків з операційною системою Windows 7/10 необхідно завантажити 

програму за посиланням: https://zoom.us/support/download  

3. Для смартфона слід завантажити додаток ZOOM Cloud Meetings з Google Play (для 

Android) або з App Store (для iOS). 

4. Після встановлення цього додатку для під’єднання до відео-конференції додатково 

реєструватися НЕ ПОТРІБНО! 

Під час захисту 

5. В день проведення захисту випускної кваліфікаційної роботи здобувачеві надійде 

повідомлення з посиланням, за яким його буде перенаправлено для підключення до 

конференції. Після приєднання до конференції, здобувач пред’являє документ, що 

посвідчує особу (з фото) для ідентифікації. 

Під час проведення відео конференції в програмі ZOOM буде здійснено 

скріншот екрану монітора для підтвердження факту проведення випускної атестації. 

6. За списком групи студенти по черзі оголошують доповідь. Регламент –  

до 10 хв. Пристрій студентам необхідно розташувати так, щоб студента було добре 

видно й чути. 

7. Члени екзаменаційної комісії ставлять запитання до доповідача та обговорюють 

його роботу. 

Після захисту 

8. Після завершення усіх доповідей та оцінювання робіт студентів, 

адміністратор (або один із членів екзаменаційної комісії) 

запрошує студентів на відео-конференцію для оголошення результатів роботи 

екзаменаційної комісії.  

9. Для цього усі учасники онлайн-заходу приєднуються до відео-конференції. 

Якщо здобувач через технічні причини не може приєднатися до програмного 

забезпечення Zoom, у такому випадку здобувач повідомляє про це голову 

екзаменаційної комісії. 

https://zoom.us/support/download


Для таких студентів складання випускної атестації буде проходити в інший спосіб: 

Мобільний додаток Viber: 

 

Голова екзаменаційної комісії створює груповий дзвінок  через мобільний додаток 

Viber, до якого долучаються усі члени екзаменаційної комісії та здобувач. У такому 

режимі здобувач виголошує доповідь та відповідає на питання членів комісії.  

Мобільний зв’язок у форматі КОНФЕРЕНЦІЯ. 

Голова екзаменаційної комісії створює груповий дзвінок  через мобільний зв’язок у 

форматі конференція, до якого долучаються усі члени екзаменаційної комісії та 

здобувач. У такому режимі здобувач виголошує доповідь та відповідає на питання 

членів комісії.  

 

Відповідальні: голова ЕК, секретар ЕК 

 

Голова екзаменаційної комісії   

ОС «магістр» спеціальності  

012 Дошкільна освіта         проф. С.І. Семчук 

 

Голова екзаменаційної комісії  

 ОС «магістр» 

спеціальності 016 Спеціальна освіта    проф. М.А. Малишевська 

 

Секретар екзаменаційної комісії  

ОС «магістр» 

спеціальності 012 Дошкільна освіта            доц. Т.М. Дука 

 

Секретар екзаменаційної комісії   

 ОС «магістр» 

спеціальності 016 Спеціальна освіта      А.А. Чередник 

 


