
Інструктивні матеріали
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» 
щодо організації захисту випускних кваліфікаційних робіт 

із застосуванням дистанційних технологій навчання
Інструктивні матеріали розроблено відповідно до «Положення про порядок 

створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Уманському державному 
педагогічному університеті імені Павла Тичини (Нова редакція)» затвердженого 
Вченою радою УДНУ імені Павла Тичини від 24.11.2020 р., протокол №6).

Процедури організації та захисту випускних кваліфікаційних робіт здобувачів 
вищої освіти освітнього ступеня «магістр» із застосуванням дистанційних технологій 
навчання обговорювалися на засіданні факультету дошкільної та спеціальної освіти 
(Протокол № 9 від 23 березня 2022 р.). Для організації захисту випускних 
кваліфікаційних робіт було обрано комунікаційні платформи Google Meet та Zoom.

Захист кваліфікаційних робіт з використанням дистанційних технологій 
навчання буде здійснюватися в синхронному режимі (відео-конференція).

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 Goole Meet та Zoom.

2. Для комп’ютерів (ноутбуків) з операційною системою Windows 7/10 
необхідно завантажити програму за посиланням: https://zoom.us/support/download.

3. Для смартфона слід завантажити додаток Google Meet ZOOM Cloud Meetings з 
Google Play (для Android) або з App Store Google Meet (для iOS) та ZOOM.

4. Після встановлення цих додатків для під’єднання до відео-конференції 
додатково реєструватися НЕ ПОТРІБНО!

5. Перед процедурою захисту членами Екзаменаційної комісії для здобувачів 
вищої освіти буде проведена консультація в режимі відео-конференції.

Під час захисту
6. У день проведення захисту випускної кваліфікаційної роботи здобувачеві 

надійде повідомлення з посиланням для підключення до відео-конференції. Після 
приєднання до відео-конференції, здобувач пред’являє документ, що посвідчує особу 
(з фото) для ідентифікації.

З метою підтвердження факту проведення захисту випускної кваліфікаційної 
роботи під час проведення відео-конференції буде здійснюватися скріншот та екрану 
монітора та відеозапис процедури захисту.

З метою забезпечення якості зображення та чіткості звуку здобувачам необхідно 
відповідно розташувати відеокамеру та мікрофон.

7. Після ідентифікації та ознайомлення здобувачів із інструктивними 
матеріалами щодо проходження процедури захисту, відповідно затвердженого списку 
групи здобувані по черзі ознайомлюють комісію та присутніх з доповіддю. Регламент 
-д о  10 хв.

8. По завершенню доповіді члени екзаменаційної комісії ставлять питання до 
доповідача та обговорюють його кваліфікаційну роботу.

https://zoom.us/support/download


Після захисту
9. Після завершення усіх доповідей здобувані залишають відео-конференцію для 

обговорення та оцінювання робіт членами екзаменаційної комісії.
Оцінювання випускної кваліфікаційної роботи здійснюється за 100-бальною 

шкалою, у передбаченому порядку, прийнятою системою контролю знань в 
Університеті: *

90-100 правильних відповідей -  «5» «відмінно»
89-75 правильних відповідей -  «4» «добре»
74-60 правильних відповідей -  «З» «задовільно»
59-0 правильних відповідей -  «2» «незадовільно»
10. Для оголошення результатів адміністратор (або один із членів 

екзаменаційної комісії) запрошує та приєднує здобувачів до відео-конференції через 
15 хв.
Якщо здобувач через технічні причини не може приєднатися до програмного 
забезпечення Google Meet (Zoom), у  такому випадку здобувач повідомляє про це голову 
екзаменаційної комісії.
Для таких студентів складання випускної атестації буде проходити в інший спосіб: 
Viber, Telegram.
Голова екзаменаційної комісії створює груповий дзвінок у форматі конференція, до 
якого долучаються усі члени екзаменаційної комісії та здобувач. У такому режимі 
здобувач виголошує доповідь та відповідає на питання членів комісії, також 
проводиться відеофіксація процедури захисту.

11. Враховуючи воєнний стан в країні та високу ймовірність повітряних тривог, 
в разі виникнення в регіонах ситуації, яка загрожує безпеці здобувачів чи 
екзаменаційній комісії, процедура захисту випускної кваліфікаційної роботи
призупиняється до моменту оголошення закінчення повітряної тривоги, а учасники 
захисту мають перейти у безпечні місця.

Після оголошення про відбій повітряної тривоги, на протязі 10-15 хв, всі 
учасники випускної атестації долучаються до продовження процедури захисту 
випускної кваліфікаційної роботи, за умови технічної можливості проведення.

12. У випадку невизначеності або довготривалого незавершення повітряної 
тривоги чи пошкодження технічних можливостей продовження процедури випускної 
атестації, захист випускної кваліфікаційної роботи переноситься Екзаменаційною 
комісією та деканатом на наступний чи інший день.
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