
ІНСТРУКТИВНІ МАТЕРІАЛИ  

до проходження в дистанційному режимі 

випускної атестації для здобувачів вищої освіти 

за освітнім ступенем «Бакалавр» 

денної та заочної форм навчання 

 

Загальні положення 

Відповідно до Наказу по університету «Про проведення літньої заліково-

екзаменаційної сесії та організацію випускової атестації 2019/2020 н.р.»  робота 

екзаменаційних комісій щодо атестації здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» 

денної і заочної форм навчання організовується для встановлення відповідності 

засвоєного ними рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандартів вищої освіти в дистанційному режимі відповідно до затвердженого 

графіку освітнього процесу на 2019/2020 навчальний рік та графіків випускової 

атестації. 

Передбачається згідно Наказу: 

- дистанційне проведення консультацій для здобувачів вищої освіти щодо 

підготовки та складання випускової атестації на основі платформи Google Meet; 

- забезпечення у період роботи ЕК дистанційного зв’язку між усіма членами 

ЕК та здобувачами вищої освіти (за допомогою платформи Google Meet); 

- фіксація результатів проведення ЕК (скріншоти ідентифікації здобувача, 

збереження файлів відповідей, вивантаження із системи дистанційного навчання 

результатів тестування тощо). 

Захисти кваліфікаційних робіт передбачається провести у режимі 

відеоконференції за допомогою платформи Google Meet (щоб заслухати доповідь 

здобувачів вищої освіти, яка може супроводжуватися презентацією в межах 

можливості визначеного програмного забезпечення та провести з ними 

співбесіду).  

Складання атестаційних екзаменів буде проведено у формі тестування; у 

формі тестів з розгорнутою відповіддю, виконання завдань (у системі 

дистанційного навчання MOODLE): 

- після реєстрації всіх членів ЕК та здобувачів вищої освіти на відповідному 

електронному ресурсі та встановлення з ними відеозв’язку, буде поінформовано 

здобувачів про процедуру дистанційного екзамену, доведено до їх структуру 

тестових завдань, правила їх складання, критерії оцінювання тощо; 

- до відома здобувачів вищої освіти довести результати атестації. 
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Організація атестаційного екзамену в дистанційному режимі для здобувачів 

вищої освіти за допомогою додатку Google Meet та  

СДН MOODLE  
 

До початку екзамену 
1. Для участі у відеоконференції кожному здобувачу вищої освіти необхідно 

мати смартфон або ноутбук. Можна також скористатись персональним 

комп'ютером з підключеною відеокамерою (вебкамерою) та мікрофоном. Якщо є 

вибір між смартфоном і комп'ютером, перевагу слід віддати комп'ютеру 

(ноутбуку). 

2. Для смартфону слід встановити додаток Google Meet. 

3. Здобувач в браузері відкриває поштову скриньку Gmail в домені 

@udpu.edu.ua. В поштовій скриньці знаходить і відкриває лист «Атестаційний 

екзамен» з номером групи, датою проведення і посиланням на відеоконференцію 

за допомогою Google Meet. 

4. Необхідно розташувати відеокамеру (смартфон або ноутбук) так, щоб 

здобувача було добре видно й чути, а також перевірити роботу відео- й 

аудіозв’язку. Один із членів ЕК ідентифікує кожного здобувача вищої освіти за 

наявними в нього (члена ЕК) документа з фотокарткою здобувача (залікова 

книжка, картка здобувача тощо). 

Під час екзамену 

5. Відповідно до розкладу роботи екзаменаційних комісій та почергово за 

списком групи кожному здобувачеві буде надходити повідомлення на поштову 

скриньку. В повідомленні буде розміщене посилання для проходження тестування 

в СДН MOODLE. 

6. У вкладці браузера з відкритим тестом здобувач буде мати можливість 

впродовж визначеного часу відповісти на тестові питання, що виносяться на 

екзамен. 

Після завершення екзамену 

7. Після завершення екзамену здобувачі можуть ознайомитися з його 

результатами, перейшовши за посиланням, надісланим на поштові скриньки 

Gmail в домені @udpu.edu.ua. 

8. Відео із записом екзамену буде доступне для завантаження з Google 

Диску в теці «Meet Recordings» в форматі mp4. 

 

Організація захисту кваліфікаційних робіт в дистанційному режимі для 

здобувачів вищої освіти за допомогою Google Meet 
 

До початку захисту 
1. Для участі у відеоконференції кожному здобувачу вищої освіти необхідно 

мати смартфон або ноутбук. Можна також скористатись персональним 

комп'ютером з підключеною відеокамерою (вебкамерою) та мікрофоном. Якщо є 

вибір між смартфоном і комп'ютером, перевагу слід віддати комп'ютеру 

(ноутбуку). 

2. Для смартфону слід встановити відповідні додатки Google Meet. 
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3. Здобувач в браузері відкриває поштову скриньку Gmail в домені 

@udpu.edu.ua. В поштовій скриньці знаходить і відкриває лист «Захист 

кваліфікаційної роботи» з номером групи, датою проведення і посиланням на 

відеоконференцію за допомогою Google Meet. 

4. Необхідно розташувати відеокамеру (смартфон або ноутбук) так, щоб 

здобувача було добре видно й чути, а також перевірити роботу відео- й 

аудіозв’язку. Один із членів ЕК ідентифікує кожного здобувача вищої освіти за 

наявними в нього (члена ЕК) документа з фотокарткою здобувача (залікова 

книжка, картка здобувача тощо). 

Під час захисту 
5. В день проведення захисту кваліфікаційної роботи здобувач повинен 

приєднатись до відеоконференції в призначений час і натиснути на посилання 

відеоконференції Meet. Після приєднання до відеозв'язку, один із членів ЕК 

ідентифікує кожного здобувача вищої освіти за наявними в нього (члена ЕК) 

документа з фотокарткою здобувача (залікова книжка, картка здобувача тощо). 

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

до 10 хв. Під час доповіді кожен здобувач засобами Google Meet може 

демонструвати презентацію на екран комп'ютера для усіх учасників онлайн-

заходу. Під час доповіді здобувача, що представляє свою роботу, усі інші 

здобувачі вимикають мікрофон та відеокамеру (вебкамеру) на панелі керування 

Meet для підтримання тиші в ефірі. 

7. Члени екзаменаційної комісії ставлять запитання до доповідача та 

обговорюють його роботу. Після обговорення здобувач залишається на зв’язку 

при цьому вимикає мікрофон та відеокамеру (вебкамеру) на панелі керування 

Meet для підтримання тиші в ефірі. 

Після захисту 

8. Після завершення усіх доповідей та оцінювання роботи здобувачів, 

адміністратор (або один з членів екзаменаційної комісії) запрошує здобувачів 

знову приєднатись до відео конференції шляхом активації мікрофону та 

відеокамери (вебкамери) для оголошення результатів роботи екзаменаційної 

комісії. Або після захисту кваліфікаційної роботи здобувачі можуть ознайомитися 

з його результатами, перейшовши за посиланням, надісланим на поштові 

скриньки Gmail в домені @udpu.edu.ua. 

9. Відео із записом захисту кваліфікаційних робіт буде доступне усім 

учасникам на Google Диску в теці «Meet Recordings» в форматі mp4. 
 

Оцінювання результатів складання випускної атестації 

Оцінювання результатів складання атестаційного екзамену та захисту 

кваліфікаційних робіт здійснюється у порядку, передбаченому прийнятою в 

Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 

системою контролю знань:  

- за національною (4-бальною) шкалою: відмінно; добре; задовільно; 

незадовільно. 

 - за 100-бальною шкалою:  

90 – 100 балів – відмінно – відмінне виконання з незначними помилками,  

82 – 89 балів – добре  – вище середніх стандартів, але з деякими помилками;  
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75 – 81 бали – добре – в цілому змістовна робота зі значними помилками;   

69 – 74 бали – задовільно – чітко, але зі значними недоліками;  

60 – 68 бали – задовільно – виконання відповідає мінімальним критеріям;  

менше 60 балів – незадовільно.   

Виконання всіх тестових завдань з атестаційного екзамену є обов’язковим. За 

кожну правильну відповідь на тестове завдання здобувач отримує один бал, що в 

сукупності визначає сумарну кількість балів, набраних за результатами тестування, 

на підставі чого члени екзаменаційної комісії підтверджують підсумкові результати 

складання атестаційного екзамену.  

Результати захисту кваліфікаційної роботи оцінюються відповідно до 

критеріїв за 100-бальною і національною шкалами та шкалою ECTS. 
 

КРИТЕРІЇ 

оцінювання кваліфікаційної роботи  

(за вимогами кредитно-трансферної системи) 

№ 
Назва частини 

роботи 
Критерії оцінювання роботи 

Максимальна 

кількість балів 

1 Вступ 

Рівень актуальності проблеми 5 

Наявність, повнота і відповідність вимогам до 

науково-дослідного апарату 

5 

 10 

2 
Теоретичний  

розділ 

Теоретична обґрунтованість проблеми та шляхів її 

розв’язання, наявність аналізу ключових понять 

15 

Критичність аналізу, наявність власної позиції 5 

 20 

3 
Практичний  

розділ 

Відповідність емпіричних матеріалів теоретичним 

посилкам. Повнота емпіричного дослідження 

20 

Обґрунтованість висновків, що випливають  з 

результатів емпіричних досліджень 

10 

Наявність наочного представлення емпіричних 

матеріалів (графіки, діаграми, таблиці) 

5 

 35 

4 Висновки Повнота висновків та їх відповідність завданням 10 

5 

Список 

використаних 

джерел 

Правильність оформлення літературних джерел 1 

Відповідність використаних літературних джерел 

темі дослідження 

1 

Наявність сучасних видань (за останні 6 років) 1 

Логічний зв’язок з посиланнями в тексті 1 

Достатність кількості джерел (не менше 40) 1 

 5 

6 Захист роботи 

Відповідність доповіді змісту кваліфікаційної 

роботи 

5 

Повнота відповідей на запитання 5 

Якість вербального висвітлення доповіді 5 

 15 

7 Апробація дослідження у фахових виданнях 5 

8 Наявність додатків 5 

9 Наявність у роботі граматичних, орфографічних, технічних 

помилок 

-5 

РАЗОМ 100 
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Рішення Екзаменаційної комісії про оцінку рівня підготовки здобувача, а 

також про присвоєння йому кваліфікації та видання диплома (загального зразка 

або з відзнакою) приймається на закритому засіданні комісії відкритим 

голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її 

засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним. 

Результат оголошується після затвердження протоколу головою ЕК.  
 

 

Затверджено Вченою радою ННІ економіки та бізнес-освіти  

Протокол № 10 від 04.05.2020 р. 


