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 «Тимчасовий порядок проведення випускної атестації у 2019/2020 навчальному 

році на факультеті дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини в умовах карантину» (далі – Тимчасовий порядок) 

розроблено відповідно до наказу № 439 о/д в.о ректора Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини П. Ю. Курмаєва від 27.04.2020 р. «Про 

проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії та організацію випускної атестації 

2019/2020 н.р.». Тимчасовий порядок є складовою частиною положення «Про організацію 

освітнього процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 

Тичини». 

 

1. Випускна атестація для всіх студентів, які навчаються за освітніми 

програмами підготовки фахівців освітніх ступенів (ОС) «бакалавр» та «магістр», 

факультету дошкільної та спеціальної освіти (ФДСО), проводиться згідно із 

затвердженим графіком складання випускної атестаціїї на 2019/2020 навчальний рік. 

 

2. Для організації дистанційної форми проведення випускної атестації у 

2019/2020 н.р. заступник декана з навчальної роботи: 

– розробляє і затверджує графіки складання випускної атестації та розміщує їх на 

офіційній web-сторінці факультету (у рубриці «Навчання»), забезпечує доведення цієї 

інформації до членів екзаменаційної комісії  та здобувачів вищої освіти  ОС «Бакалавр» та 

«Магістр» денної і заочної форм навчання, які складають випускну атестацію; 

 

3. Для організації дистанційної форми проведення випускної атестації у 

2019/2020 н.р. голови екзаменаційних комісій: 

– організовують та контролюють роботу екзаменаційних комісій (далі – ЕК) щодо 

випускної атестації здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» та «Магістр» денної і заочної 

форм навчання для встановлення відповідності засвоєних ними рівня та обсягу знань, умінь, 

інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти в дистанційному режимі відповідно 

до затверджених графіків випускної атестації на 2019/2020 навчальний рік: 

– забезпечують у період роботи ЕК якісний дистанційний зв'язок між всіма 

членами ЕК та здобувачами вищої освіти (з використанням електронних ресурсів MOODLE,  

VIBER, Zoom та електронної пошти тощо); 

–  контролюють складання випускних екзаменів  в режимі відеоконференції з 

використанням електронного ресурсу Zoom для перевірки  документів, що посвідчує особу (з 

фото) для ідентифікації  та у формі тестування (у системі дистанційного навчання 

MOODLE);  контролюють своєчасність складання  підсумкової атестації здобувачами вищої 

освіти; 

– забезпечують у день проведення роботи ЕК контроль за своєчасним 

оформленням усієї необхідної документації (окрім підписів голови і членів ЕК). 

4. Заступник декана з питань впровадження ІКТ в навчальний процес: 

– Надає консультативну допомогу головам екзаменаційних комісій у завантаженні 

інформаційного та навчально-методичного ресурсу у системі Moodle , налагодженні роботи в 

програмі Zoom, що  необхідні для проведення підсумкової атестації. 



– Забезпечує доступ головам та членам екзаменаційних комісій,  здобувачам 

вищої освіти, що проходять випускну атестацію, до навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення проведення підсумкової атестації (систем Moodle, Zoom).  

 

5. Для організації дистанційної форми проведення випускну атестації у 

2019/2020 н.р. завідувачі кафедр: 

– спільно з головами екзаменаційної комісії забезпечують організацію 

дистанційної форми проведення випускової атестації у 2019/2020 н.р. для студентів, які 

навчаються за відповідними освітніми програмами та освітніми ступенями, зокрема, 

ухвалюють інструктивні матеріали щодо організації проведення  випускної атестації у 

дистанційному режимі для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», «магістр» 

у програмі ZOOM, системі дистанційного навчання Moodleу 2019/2020 н. р. та 

ознайомлюють з ними членів кафедр і студентів; 

– контролюють подання студентами на випускову (фахову) кафедру не пізніше ніж 

за два тижні до дня захисту випускні кваліфікаційні роботи, оформлені відповідно до 

встановлених вимог. 

  

6. Для організації дистанційної форми проведення випускної атестації члени 

екзаменаційної комісії, які приймають випускні екзамени та захисти кваліфікаційних 

робіт у студентів, використовують затверджені на засіданнях кафедр і вченої ради 

факультету «Інструктивні матеріали щодо організації проведення  випускної атестації у 

дистанційному режимі для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» та 

«магістр» у програмі ZOOM, системі дистанційного навчання Moodle» (Додаток А), 

«Інструктивні матеріали щодо організації  захисту випускних кваліфікаційних робіт у 

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

допомогою програмного забезпечення ZOOM» (Додаток Б) а також: 

– організовують та дистанційно проводять консультації зі студентами напередодні 

іспитів (з використанням сучасних засобів відео- та аудіокомунікації, viber, messenger тощо); 

– проводять складання випускних екзаменів  в режимі відеоконференції з 

використанням електронного ресурсу Zoom для перевірки  документів, що посвідчує особу (з 

фото) для ідентифікації  та у формі тестування (у системі дистанційного навчання MOODLE) 

та контролюють своєчасність складання  підсумкової атестації студентами; 

- проводять захисти випускних кваліфікаційних робіт у режимі відеоконференції з 

використанням електронних ресурсів MOODLE, Zoom, тощо (заслуховують доповідь 

здобувачів вищої освіти, яка супроводжується презентацією в межах можливості визначеного 

програмного забезпечення та проводять з ними співбесіду); 

– своєчасно (не пізніше наступного дня після проведення контрольного заходу) 

заповнюють відомості обліку успішності, ставлять свій підпис і надсилають скан- чи 

фотокопію на електронну пошту деканату факультету (fdso1992udpu@gmail.com) (згідно із 

затвердженим розкладом випускової атестації); 

– в 10 денний термін після закінчення термінів карантину підписують паперовий 

варіант документів, визначених вимогами «Положення про порядок створення та організацію 

роботи Екзаменаційні комісії», у тому числі, протоколи засідання ЕК, залікові книжки тощо. 

7. Для організації дистанційної форми проведення випускної атестації у 

2019/2020 н.р.  секретар екзаменаційної комісії: 

– веде протоколи засідань екзаменаційної комісії; 

–  готує згідно з вимог «Положення про порядок створення та організацію роботи 

Екзаменаційні комісії» усі документи, необхідні для роботи ЕК, перевіряє наявність 

роздрукованих екземплярів випускних робіт студентів; 

– надсилає скан- чи фотокопію на електронну пошту деканату факультету 

(fdso1992udpu@gmail.com) один примірник звіту Голови ЕК, книгу протоколів засідань 
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Екзаменаційної комісії, звіт про результати складання державних іспитів та захисту 

випускних кваліфікаційних робіт. 

8. Для організації дистанційної форми проведення випускної атестації у 

2019/2020 н.р.  куратори  та  старости  академічних груп: 

– забезпечують підтримання дистанційної комунікації між здобувачами вищої 

освіти групи, головою та членами ЕК і деканатом факультету; 

– організовують і контролюють своєчасне складання студентами академічних 

груп випускної атестації. 

9. «Тимчасовий порядок проведення  випускної атестації у 2019/2020 

навчальному році на факультеті дошкільної та спеціальної освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини в умовах карантину» 

вводиться в дію після затвердження його на вченій раді факультету (Додаток В). 

 

Голова екзаменаційної комісії ОС  

«бакалавр» спеціальності 

 012 Дошкільна освіта       доц. Л.П. Карнаух 

 

Голова екзаменаційної комісії   

ОС «магістр» спеціальності  

012 Дошкільна освіта        проф. С.І. Семчук 

 

Голова екзаменаційної комісії  

ОС «бакалавр»,  ОС «магістр»  

спеціальності 016 Спеціальна освіта    проф. М.А. Малишевська 

 

Секретар екзаменаційної комісії  

ОС «бакалавр»,  ОС «магістр»  

спеціальності 012 Дошкільна освіта     доц. Т.М. Дука 

 

Секретар екзаменаційної комісії   

ОС «бакалавр»,  ОС «магістр»  

спеціальності 016 Спеціальна освіта     А.А. Чередник 



Додаток А 

Інструктивні матеріали 

щодо організації проведення  випускної атестації у дистанційному режимі для 

здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» у програмі ZOOM, 

системі дистанційного навчання Moodle 

До початку екзамену 

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 екзамену 

5. В день проведення державного екзамену у формі тестування 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. Після відео-конференції в ZOOM здобувач відключається від відео- конференції і 

переходить до робити над тестом. Для цього він заходить через посилання 

https://dls.udpu.edu.ua/index.php (Інформаційно-освітнє середовище для студентів очної та 

заочної (дистанційної) форм навчання), в якому обирає поле «Авторизуватись». 

7. Після авторизації здобувачеві відкривається вікно, в якому йому необхідно ввести 

логін та пароль особистого кабінету студента, далі натиснути поле «Вхід». 

8. Здобувач потрапляє на головну сторінку платформи Moodle. Ліворуч знаходиться 

інформаційна сторінка, за якою потрібно перейти до назви випускного екзамену, з якого буде 

проведено тестування цього дня. 

9. Перейшовши на потрібний тест, у здобувача відкриється сам тест, який буде 

доступний з 8.30 год. до 17.00 год. у день складання екзамену. 

10. Здобувач обирає  поле «Розпочати тест». Розпочавши тест здобувач побачить, що 

кожне питання тесту містить порядковий номер. Під тестом розміщені варіанти відповідей, з 

яких необхідно обрати лише одну правильну. Випускний екзамен містить 100 тестових 

питань. 

11. Після обрання здобувачем правильну відповідь, здобувач обирає поле «Перейти до 

наступного питання». 

12. Після проходження останнього питання тесту, здобувач обирає поле «Завершити 

спробу». 

13. Далі переглядає, чи у всіх питаннях відповідь збережена, та опустившись донизу 

обирає поле «Відправити все та завершити». 

14. Далі ще раз обирає поле «Відправити все та завершити». Після цього кожен 

здобувач зможе побачити кількість балів за пройдений тест.  

https://zoom.us/support/download
https://dls.udpu.edu.ua/index.php


15.  Оцінки за випускний екзамен для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» буде 

оголошено головою екзаменаційної комісії в день проведення комплексно кваліфікаційного 

екзамену. 

16. Оцінки за кваліфікаційний екзамен для здобувачів освітнього ступеня «магістр» 

буде оголошено головою екзаменаційної комісії в день захисту кваліфікаційних робіт. 

Якщо здобувач через технічні причини не зможе пройти тест у системі дистанційного 

навчання MOODLE, то в такому випадку він повідомляє про це голові екзаменаційної комісії.  

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

Мобільний додаток Viber: 

Голова екзаменаційної комісії відправляє здобувачу фото тесту через мобільний додаток 

Viber. Здобувач вирішує тестові завдання на аркуші паперу, фотографує його та відправляє з 

відповідями голові екзаменаційної комісії для перевірки. 

Електронна пошта: 

Здобувачу на електронну пошту відправляють екзаменаційний тест. Здобувач виконує його 

та відправляє відповіді голові екзаменаційної комісії. 

У випадку тимчасового припинення інтернет-сполучення з технічних причин, здобувачу 

необхідно звернутися до голови екзаменаційної комісії для повторного отримання дозволу 

проходження тестування. 

Відповідальні: голова ЕК, секретар ЕК 

Голова екзаменаційної комісії ОС  

«бакалавр» спеціальності 

 012 Дошкільна освіта       доц. Л.П. Карнаух 

 

Голова екзаменаційної комісії   

ОС «магістр» спеціальності  

012 Дошкільна освіта        проф. С.І. Семчук 

 

Голова екзаменаційної комісії  

ОС «бакалавр»,  ОС «магістр»  

спеціальності 016 Спеціальна освіта    проф. М.А. Малишевська 

 

Секретар екзаменаційної комісії  

ОС «бакалавр»,  ОС «магістр»  

спеціальності 012 Дошкільна освіта     доц. Т.М. Дука 

 

Секретар екзаменаційної комісії   

ОС «бакалавр»,  ОС «магістр»  

спеціальності 016 Спеціальна освіта     А.А. Чередник 
  



Додаток Б 

 

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. 

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

Мобільний додаток Viber: 

https://zoom.us/support/download


 

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 



Додаток В 

Витяг 

 з протоколу № 9 

засідання кафедри психології та педагогіки розвитку дитини освіти 

від 28 квітня 2020 року 

Присутні: проф. Іщенко Л. В., проф. Андрющенко Т. К., проф. Кучай Т. П.,  

доц. Бутенко О. Г., доц. Авраменко О.О., доц. Карнаух Л. П.,  

доц. Підлипняк І.Ю., доц. Мельникова О.М., доц. Дука Т. М.,  

ст. викл. Кравчук Н. П., ст. викл. Рябошапка О. В.,  

доц. Трофаїла Н. Д., викл. Дудник Н. А., викл.-стаж. Журавко Т. В. 

І. Слухали: 

Про інструктивні матеріали щодо проведення випускної атестації у 

2019/2020 навчальному році на кафедрі психології та педагогіки розвитку дитини 

для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта, освітнього ступеня «бакалавр» 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини в умовах 

карантину. 

І. Виступили: 

Зав. кафедри, проф. Іщенко Л. В. довела до відома, що в умовах карантину, 

спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, та з метою проведення випускної 

атестації в дистанційному режимі на кафедрі психології та педагогіки розвитку 

дитини розробили «Інструктивні матеріали щодо проведення випускної атестації 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» у 2019/2020 

навчальному році».  

Доц. Дука Т.М. запропонувала використовувати  альтернативні засоби 

дистанційної комунікації зі студентами, що мають обмежене чи відсутнє інтернет-

сполучення: Для таких студентів складання випускної атестації має проходити в 

інший спосіб: 

− студентам, яким повністю або частково недоступна система Moodlе, але є 

постійна чи ситуативна змога працювати в мережі Інтернет, дозволити 

скористатися мобільним додатком Viber чи електронною поштою для здачі тестів в 

електронно-письмовій формі на Viber /e-mail голови екзаменаційної комісії; 

− у випадку тимчасового припинення інтернет-сполучення з технічних 

причин, студенту необхідно звернутися до голови екзаменаційної комісії для 

повторного отримання дозволу проходження тестування. 

І. Ухвалили: 

Затвердити інструктивні матеріали щодо проведення випускної атестації у 

2019/2020 навчальному році на кафедрі психології та педагогіки розвитку дитини 

для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта, освітніх ступенів «бакалавр» 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини в умовах 

карантину. 

Завідувач кафедри      проф. Л. В. Іщенко 

Секретар                  доц. Т. М. Дука  

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp200255?ed=2020_04_02&an=17


Витяг 

 з протоколу № 12 

засідання кафедри спеціальної та інклюзивної освіти 

від 28 квітня 2020 року 

Присутні: Лемещук М. А., Малишевська І. А., Демченко І. І., Бабій І. В., П’ясецька 

Н. А., Голуб  Н. П., Бегас Л. Д., Білан В. А., С. В. Цимбал-Слатвінська, 

Колісник Л. В., Чирва Г.М. Чередник  А. А., Калиновська І. С., Хрипун 

Д. М., Черніченко  Л. А., Бевзюк М. С. 

 

І. Слухали: 

 Про інструктивні матеріали щодо організації  захисту випускних 

кваліфікаційних робіт  та проведення  випускної атестації у дистанційному режимі 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» у програмі 

ZOOM, системі дистанційного навчання Moodle. 

 

І. Виступили: 

 В.о. завідувача кафедри Лемещук М.А. про інструктивні матеріали щодо 

організації проведення  випускної атестації у дистанційному режимі для здобувачів 

вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» у програмі ZOOM, 

системі дистанційного навчання Moodle. 

Проф. Малишевська І.А., яка ознайомила присутніх зі змістом інструктивних 

матеріалів щодо організації  захисту випускних кваліфікаційних робіт у 

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

допомогою програмного забезпечення Zoom. 

 

І. Ухвалили: 

Затвердити: 

– Інструктивні матеріали щодо організації проведення  випускної атестації у 

дистанційному режимі для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» 

та «магістр» у програмі ZOOM, системі дистанційного навчання Moodle; 

– ІнструктивнІ матеріали щодо організації  захисту випускних 

кваліфікаційних робіт у дистанційному режимі для здобувачів вищої освіти 

освітнього ступеня «магістр» за допомогою програмного забезпечення Zoom. 

 

 

В. о. завідувача кафедри                                           М. А. Лемещук 

Секретар                                                                     О. Р. Ковригін  



ВИТЯГ 

з протоколу засідання кафедри дошкільної освіти  

№ 9/1 від 28.04.2020 року 

 

Присутні: проф. В.М. Кушнір, проф. С.І. Семчук, проф. С.М. Гаврилюк, 

доц. С.С. Попиченко, доц. О.В. Поліщук, доц. А.М. Залізняк, доц. Н.І. Скрипник, 

викл. В.С.Кривда, викл. Б.І.Семчук, викл. А.С.Нікітенко, викл. С.В.Гарбар, 

викл. І.Г.Миколайко, лаборант М.Г.Швець. 

 

Слухали: Про затвердження «Інструктивних матеріалів щодо дистанційного 

проведення випускної атестації студентів зі спеціальності 012 Дошкільна освіта ОС 

«Магістр» у 2019/2020 н. р.» на кафедрі дошкільної освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини в умовах карантину»  

 

Виступили: В.М. Кушнір, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри, ознайомила присутніх з розробленими на кафедрі «Інструктивних 

матеріалів щодо дистанційного проведення випускної атестації студентів зі 

спеціальності 012 Дошкільна освіта ОС «Магістр» у 2019/2020 н. р. на кафедрі 

дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини в умовах карантину» 

С.І. Семчук, доктор педагогічних наук, професор, виступила з такими 

пропозиціями:  

дозволити студентами (у виняткових випадках), які мають проблеми із 

використанням системи Zoom, для встановлення відеозв’язку при захисті 

випускних кваліфікаційних робіти користуватися мобільною платформою Viber чи 

телефонним зв’язком; 

           забезпечити електронні варіанти випускних кваліфікаційних робіт для їх 

надання голові ЕК до 30 квітня 2020 р. 

С.С. Попиченко, кандидат педагогічних наук, доцент, внесла пропозицію 

затвердити «Інструктивні матеріали щодо дистанційного проведення випускної 

атестації студентів зі спеціальності 012 Дошкільна освіта ОС «Магістр» у 

2019/2020 н. р.» на кафедрі дошкільної освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини в умовах карантину» зі змінами.  

 

Ухвалили:  

1. Затвердити «Інструктивних матеріалів щодо дистанційного проведення 

випускної атестації студентів зі спеціальності 012 Дошкільна освіта ОС «Магістр» 

у 2019/2020 н. р.» на кафедрі дошкільної освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини в умовах карантину» зі змінами. 

 

 Завідувач кафедри                                                             В. М. Кушнір 

Секретар                                                                              В. С. Кривда  


