
 

Затверджений та введений в дію  

наказом директора від _________ р.  №___ 

 

Тимчасовий порядок проведення захисту курсової роботи (проекту) 2019-

2020 навчального року в коледжі в умовах карантину 

 

«Тимчасовий порядок проведення захисту курсової роботи  (проекту) 

2019-2020 навчального року в коледжі в умовах карантину» (далі – Тимчасовий 

порядок) розроблено відповідно до рішення Кабінету Міністрів України щодо 

запровадження карантину для всіх типів закладів освіти незалежно від форм 

власності і сфери управління, листів Міністерства освіти і науки України від 

11.03.2020 № 1/9-154, від 27.03.2020 № 1/9- 178, рішення Уряду від 25 березня 

2020 р. про продовження терміну карантину до 24 квітня 2020 р. (11 травня 

2020 р.), Положень коледжу, що стосуються організації освітнього процесу, 

організації контролю знань студентів,  застосування технологій дистанційного 

навчання. 

Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення 

і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та їх застосування 

до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.  

Тематика курсових проектів (робіт) повинна відповідати завданням 

навчальної дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами 

конкретного фаху. 

Курсові робот (проекти) видаються студентам в терміни, встановлені 

коледжем відповідно до діючих навчальних планів спеціальностей та програм. 

Для організації дистанційної форми виконання, перевірки, 

рецензування та захисту курсових робіт (проектів) створюється Viber-група, до 

якої приєднуються студенти групи, керівник курсової роботи (проекту), та 

члени комісії із захисту робіт (проектів). 

Для забезпечення  дистанційної форми виконання та проведення захисту 

курсових робіт (проектів)  

 завідувачі відділень: 

- розробляють та затверджують розклад проведення захисту курсових 

робіт (проектів) для студентів усіх освітніх програм (ОКР молодшого 

спеціаліста, ОС бакалавра, ОКР кваліфікованого робітника) відповідних курсів 

та академічних груп, розміщують їх на офіційному сайті коледжу в розділі 

"Студентам" та забезпечують доведення цієї інформації до студентів, учнів та 

педагогічних працівників, які дотичні до виконання та захисту курсових робіт 

(проектів). 



- забезпечують своєчасне розсилання на електронні пошти викладачів 

(або через систему Viber) викладачам, які здійснюють керівництво виконанням 

курсових робіт (проектів), бланків відомостей обліку успішності; 

- контролюють організацію та рівень виконання і захисту курсових 

проектів (робіт), своєчасність подання до навчальної частини відомостей обліку 

успішності.  

- забезпечують формування зведених матеріалів за результатами захистів 

курсових робіт (проектів) для підготовки наказів на нарахування стипендії, 

переведення студентів на наступний курс; 

завідувач кафедри (голова циклової комісії): 

- спільно з викладачем-керівником курсової роботи (проекту) забезпечує 

організацію дистанційної форми виконання та захисту курсової роботи 

(проекту);  

- контролює своєчасність (не пізніше наступного дня після проведення 

контрольного заходу) надсилання керівником курсової роботи (проекту) 

електронною поштою або через систему Viber заповненої відомості обліку 

успішності інспектору навчальної частини (секретарю заочної форми 

навчання), оформлення оригіналів відомостей з підписами викладачів по 

закінчення терміну карантину. 

викладач-керівник курсової роботи (проекту): 

- дистанційно організовує написання здобувачами освіти курсових 

проектів (робіт), перевірку їх письмової частини, використовуючи можливості 

платформи Lclaud, систем Vibeг, Zoom, електронної пошти  тощо; 

- забезпечує завершення підготовки студентом (учнем) курсової роботи 

(проекту) у встановлені терміни, отримання оригіналу роботи поштою та 

електронної  версії – електронною поштою за три дні до дати захисту; 

- перевіряє роботу, складає відгук і завіряє підписом; 

- надсилає електронну версію курсової роботи (проекту) на електронну 

пошту всіх членів комісії із захисту.  

- заповнює бланк відомості обліку успішності та своєчасно, не пізніше 

наступного дня після проведення захисту курсової роботи (проекту), надсилає  

на електронну пошту інспектора навчальної частини (секретаря заочної форми) 

навчання. 

староста академічної групи: 

- забезпечує підтримання комунікації між студентами (учнями) групи, 

викладачем-керівником курсової роботи (проекту) та завідувачем відділення;  

- надає допомогу викладачу, керівнику курсової роботи (проекту), у 

підтримці комунікації зі студентами навчальної групи під час дистанційного 

виконання курсової роботи (проекту); 

- забезпечує участь  студентів (учнів) академічної групи в дистанційному 

захисті курсових робіт  (проектів); 



здобувач освіти-виконавець курсової роботи (проекту) 

- відповідно до завдання та методичних рекомендацій керівника виконує 

курсову роботу (проект) в установлені терміни; 

- оригінал виконаної курсової роботи (проекту) та електронну версію за 

три дні до захисту надсилає на адресу керівника роботи (проекту) для перевірки 

та написання  відгуку.  

Захист курсової роботи (проекту) проводиться перед комісією у складі 

трьох членів: завідуючого кафедрою (голови циклової комісії), керівника 

курсової роботи  (проекту)  та провідного викладача кафедри (циклової комісії).  

За  дистанційної організації освітнього процесу в період карантину  

захист курсової роботи (проекту) проводиться у формі відеоконференції  з 

використанням системи  Zoom (Skype) відповідно до графіка, складеного 

завідувачем відділення  і оприлюдненого на сайті коледжу.  

Під час організації захисту робіт у формі відеоконференції на  кожного 

студента відводиться до 15 хв. ефірного часу з урахуванням додаткових питань. 

Захисту роботи (проекту) перед комісією передує дистанційний 

попередній захист в системі Zoom та інших системах. 

На попередньому захисті викладач може використати тестування з 

використанням платформи lClaud за заздалегідь внесеним переліком запитань 

щодо тематики та змісту роботи кожного окремого студента або загалом групи, 

що може розглядатись як етап допуску до  захисту роботи (проекту) перед 

комісією. 

Тимчасовий порядок вводиться в дію наказом директора коледжу. 

Примітка: При дистанційній організації захисту курсової роботи 

(проекту) оцінка студенту виставляється всіма членами комісії після 

проведення дистанційного обговорення результатів захисту. 

Оплата здійснюється відповідно до наказу щодо розподілу навантаження. 

Курсові проекти (роботи) зберігаються в навчальному кабінеті три роки, 

потім списуються в установленому порядку 

 

 

Заступник директора  

з навчальної роботи                   (підпис існує)      Л.О.Ковальчук 

 
 

 

 


