
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ  
ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 

 
 

РОЗ’ЯСНЕННЯ  
про порядок роботи педагогічних працівників коледжу під час 

послаблення протиепідеміологічних вимог з 05 червня 2020 року 
 

За умови дотримання протиепідеміологічних вимог, що передбачають 
носіння засобів індивідуального захисту (медичної маски, гумових печаток), 
після проходження безконтактного температурного скринінгу на пункті 
пропуску до гуртожитку, лабораторного чи навчального корпусів, для 
педагогічних працівників рекомендується: 

 
Викладачам: 
- організовувати та проводити заняття у групах не більше ніж 10 осіб у 

приміщенні, якщо викладення навчального матеріалу не можливий або не 
ефективний у дистанційній формі; 

- проводити лабораторні/практичні роботи та тренажерні заняття; 
- проводити всі контрольні заходи здобувачів та відповідні підготовчі 

заходи; 
- проводити екскурсії відвідувачам в музеях коледжу за умови 

перебування в приміщенні не більш 1 відвідувача на 10 м2 площі; 
- проводити підготовку аудиторій перед відпусткою до поточного 

ремонту та нового навчального року. 
 
Завідувачам кабінетів/лабораторій, старшим лаборантам, 

лаборантам: 
- проводити підготовку аудиторій, кабінетів, лабораторій перед 

відпусткою до нового навчального року; 
- проводити налагодження лабораторного устаткування. 
 
Керівникам дипломних проектів: 
- проводити консультації у групах не більше ніж 10 осіб у приміщенні; 
- організовувати попередній захист дипломних робіт. 
 
Завідувачам відділень, Головам ПЦК, членам екзаменаційної 

комісії: 
- проводити атестацію здобувачів вищої освіти очно у групах не більше 

ніж 10 осіб у приміщенні, комбінованим способом дистанційно-очно лише 
для учасників, вік яких більше 60 років з використанням дистанційних 
технологій. 

У випадку, коли присутність здобувача освіти (або члена ЕК віком 60+) 
на захисті кваліфікаційної роботи із поважних причин не можлива, то 



рекомендовано проводити захист кваліфікаційних робіт з використанням 
Webex Meet. При цьому обов’язково здійснювати цифрову фіксацію 
(відеозапис, аудіозапис, фотофіксацію тощо) процесу атестації у формі 
захисту кваліфікаційної роботи. 

За рішенням керівника дипломного проекту попередній захист для 
здобувачів освіти, які не мають можливості для дистанційного спілкування та 
участі у захисті дипломної роботи через інтернет-зв’язок (знаходяться на 
самоізоляції у місцевості без достатньо швидкого інтернету, 3G мобільного 
зв’язку тощо), не мають можливості використовувати комп’ютерну та/або 
друкарську техніку, має бути виділений день (бажано останній резервний у 
графіку проведення захисту кваліфікаційних робіт), коли вони (за 
можливості фізично дістатися коледжу) зможуть підготуватися й захистити 
свої кваліфікаційні роботи у приміщенні ПЦК, де є умови одночасно 
розмістити не більше 10 осіб з дотриманням санітарно-карантинних вимог 
(на відстані не менше двох метрів один від одного, у масках та гумових 
рукавичках). У цей день викладачі – керівники кваліфікаційних робіт, а 
також члени екзаменаційної комісії можуть за змогою або бажанням (кожен 
окремо) як бути присутніми на захисті робіт в коледжі, так і приймати участь 
у цій процедурі дистанційно. Така технічна можливість має бути забезпечена 
ПЦК (у мультимедійній аудиторії чи у комп’ютерному класі з відеокамерою, 
мікрофоном та гучномовцем або навушниками чи гарнітурою). 

Найбільш відповідною для процедури дистанційного захисту 
кваліфікаційних робіт є відеоконференція у Webex Meet. Цю програму 
потрібно попередньо встановити (інсталювати) як на комп’ютері здобувача 
вищої освіти (він робить це самостійно), так і ПЦК. За допомогою в 
інсталяції та налаштуванні Webex Meet Голова ПЦК або відповідальна особа 
ПЦК звертається до технічної підтримки коледжу із запитом на електронну 
адресу support@krkm.dnu.edu.ua не пізніше ніж за п’ять робочих днів до 
початку роботи ЕК. Відповідальність за загальну організацію захисту та 
атестацію здобувачів вищої освіти коледжу у формі дистанційного 
захисту кваліфікаційної роботи та роботу членів ЕК (віком 60+) 
дистанційно покладено на Голову випускаючої ПЦК. 

За два дні до захисту роботи, що попередньо запланований здобувачеві 
за графіком для захисту кваліфікаційної роботи, у призначений час 
здійснюється попередній захист-тренування, на якій здобувач освіти разом з 
керівником його кваліфікаційної роботи тренується використовувати 
можливості програми Webex Meet та технічні засоби зв’язку, вимовляти 
текст своєї доповіді, а також вчиться показувати й коментувати приготовані 
файли демонстраційних матеріалів та (за потреби) пояснювальної записки до 
кваліфікаційної роботи. 

Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи має бути оформлена 
відповідно до методичних рекомендацій за спеціальністю чи освітньою 
програмою (готуються ПЦК й затверджуються за звичайною процедурою). 

 Якщо на момент захисту дипломної роботи екзаменаційна комісія не 
одержала підписаний здобувачем освіти паперовий примірник, але надійшов 
електронний примірник кваліфікаційної роботи, тоді на початку процедури 
захисту секретар екзаменаційної комісії у присутності комісії та здобувача 
освіти має оголосити перед виступом здобувача освіти фразу: «Чи 
підтверджуєте Ви  (ПІБ здобувача освіти)  надсилання (дата) кваліфікаційної 



роботи на тему “Тема кваліфікаційної роботи” загальним обсягом (повна 
кількість сторінок разом з додатками) сторінок на електронну пошту (назва 
закладу освіти)». Відповідь здобувача освіти має бути зафіксована на 
відеозаписі захисту. Рішення екзаменаційної комісії про результат захисту 
кваліфікаційної роботи в цьому разі набирає чинності після одержання 
екзаменаційною комісією примірника роботи та після завершення 
оформлення супроводжувальних документів. 

Після завершення доповіді здобувача, члени екзаменаційної комісії 
задають йому питання, слухають відповіді, беруть участь у обговореннях під 
час проведення процедури публічного захисту кваліфікаційної роботи. Після 
захисту останнього здобувача вищої освіти (за день) члени екзаменаційної 
комісії проводять таємне обговорення результатів і виставляють оцінки. Для 
цього вони тимчасово виходять з конференції у команді, де проводився 
захист, і входять у іншу, заздалегідь створену команду. 

Потім повертаються до команди зі здобувачами освіти, де 
оприлюднюють результати захисту (оцінки). 

Для проведення захистів кваліфікаційних робіт допускається, як 
альтернативу синхронному виступові, пропонувати здобувачам освіти 
завчасно надсилати до екзаменаційної комісії відеозаписи їхніх виступів 
(презентацій) так, щоб на записі було видно самого здобувача освіти, можна 
було однозначно ідентифікувати його особу та засвідчити факт його виступу. 
Запитання-відповіді до здобувача освіти обов’язково проводяться у 
синхронному режимі (наприклад, за телефонним зв’язком з трансляцією 
звуку усім членам екзаменаційної комісії). 

Цифровий запис процесу захисту кваліфікаційних робіт зберігається на 
випускових ПЦК разом з електронними версіями кваліфікаційних робіт 
коледжу не менше одного року. 

В умовах карантину секретареві екзаменаційної комісії надається право 
зібрати підписи на паперових примірниках всіх документів (відгуках, 
рецензіях, протоколах) після закінчення карантину та надати повністю 
оформлені документи щодо результатів захисту до відділень, а кваліфікаційні 
роботи до архіву у встановленому порядку. 

В разі прийняття рішення про припинення самоізоляції працівників 
віком 60+, рекомендації щодо участі цієї категорії в проведенні підсумкових 
заходів скасовуються. 


