
 

Затверджений та введений в дію  

наказом директора від 20.11.2020 р.  №222 

Тимчасовий порядок проведення захисту кваліфікаційної роботи та 

дипломного проекту 2020-2021 навчального року в коледжі в умовах 

карантину 

 

«Тимчасовий порядок проведення захисту кваліфікаційної роботи та 

дипломного проекту 2020-2021 навчального року в коледжі в умовах 

карантину» 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, Постанови КМУ від 

11.11.2020 р. № 1100 та від 13.10.2020 р. № 956 про продовження терміну 

карантину до 31 грудня 2020 р. 

 «Тимчасовий порядок проведення захисту кваліфікаційної роботи та 

дипломного проекту 2020-2021 навчального року в коледжі в умовах 

карантину» є складовою частиною положень «Про контроль знань в МЛТК»,  

«Про екзамени і заліки в МЛТК» та «Про організацію освітнього процесу в 

МЛТК», « Про дипломне проектування в МЛТК», « Про кваліфікаційну роботу 

у МЛТК» 

 

 

Для організації дистанційної форми проведення перевірки, 

рецензування, захисту кваліфікаційної роботи та дипломного проекту 

створюється Viber-група за участі студентів навчальних груп, керівників 

робіт, рецензентів та членів комісії. 

 

Для організації дистанційної форми проведення захисту кваліфікаційної 

роботи та дипломного проекту 2020-2021 н.р. завідувачі відділень: 

      - розробляють та затверджують розклад проведення захисту кваліфікаційної 

роботи та дипломного проекту для студентів усіх освітніх програм: ОКР 

молодшого спеціаліста, ОС бакалавра, розміщують їх на офіційному сайті 

коледжу в розділі "Студентам" та спільно з гарантами відповідних освітніх 

(освітньо-професійних) програм  забезпечують доведення цієї інформації до 

студентів, педагогічних працівників, які приймають участь у захисті 

кваліфікаційної роботи та дипломного проекту; 

     -    контролюють роботу   інспектора навчальної частини та секретаря 

заочної форми навчання  з підготовки відомостей обліку успішності та 



завчасного розсилання їх на електронні пошти викладачів та\або в Viber-групу, 

які приймають участь у захисті кваліфікаційної роботи та дипломного проекту 

студентів, а викладачі надають їх (фото та\або електронний варіант заповнений 

власноруч відомості) з перенесення даних і заповнення інспектором навчальної 

частини та секретарем заочної форми навчання  електронних форм «РК і 

Заліку» на Google диску за посиланням та формування  зведених матеріалів за 

результатами захисту кваліфікаційної роботи та дипломного проекту для 

підготовки наказів на випуск та для оформлення додатку до диплому; 

     - контролюють своєчасність (не пізніше наступного дня після проведення 

контрольного заходу) надсилання з особистої електронної скриньки чи в Viber-

групу заповнених відомостей обліку успішності на електронну пошту 

інспектора навчальної частини та/або секретаря заочної форми навчання та 

формують зведені матеріали за результатами захистів кваліфікаційної роботи та 

дипломного проекту для підготовки наказів на випуск та для оформлення 

додатку до диплому (оригінали відомостей з підписами викладачів будуть 

оформлені згідно з чинним «Положенням про контроль знань в МЛТК» після 

закінчення терміну карантину). 

Для  організації  дистанційної форми проведення  захисту 

кваліфікаційної роботи та дипломного проекту 2020-2021 н.р. в період 

карантину завідувач кафедри та голови циклових комісій: 

- спільно з викладачами циклових комісій та кафедри забезпечують 

організацію дистанційної форми проведення захисту кваліфікаційної роботи та 

дипломного проекту в 2020-2021 н.р. для студентів, які навчаються за 

відповідними освітніми (освітньо-професійними) програмами та освітнім 

ступенем і освітньо-кваліфікаційним рівнем; 

- контролюють своєчасність (не пізніше наступного дня після проведення 

контрольного заходу) надсилання цикловою комісією та кафедрою заповнених 

відомостей обліку успішності на електронну пошту інспектора навчальної 

частини або секретаря заочної форми навчання для внесення даних у 

електронні форми на Google диску. 

Для організації дистанційної форми проведення  захисту 

кваліфікаційної роботи та дипломного проекту, викладачі які приймають 

участь у захисті кваліфікаційної роботи та дипломного проекту 

студентів: 

- організовують дистанційне написання, перевірку та захист 

кваліфікаційної роботи та дипломного проекту (використовуючи можливості 



Lclaud, Vibeг-груп, електронні пошти, Zoom, Google Meet, Google Classroom    

тощо); 

- організовують та дистанційно проводять співбесіди зі студентами за 

результатами оцінювання кваліфікаційної роботи та дипломного проекту, 

захисту кваліфікаційної роботи та дипломного проекту (з використанням 

сучасних засобів відео- та аудіо комунікації, Vibeг, Google Meet, Google 

Classroom  тощо); 

- заповнюють надіслані відомості обліку успішності та своєчасно (не 

пізніше наступного дня після проведення контрольного заходу) надсилають їх 

на електронну пошту інспектора навчальної частини або секретаря заочної 

форми навчання (згідно із затвердженим розкладом). 

Для організації дистанційної форми проведення захисту кваліфікаційної 

роботи та дипломного проекту старости академічних груп: 

- забезпечують підтримання комунікації між студентами групи, 

викладачами і завідувачами відділень та кафедри, заступником директора з 

навчальної роботи (адміністрацією коледжу); 

- організовують своєчасне складання студентами академічної групи 

захисту кваліфікаційної роботи та дипломного проекту. 

Для організації дистанційної форми проведення захисту кваліфікаційної 

роботи та дипломного проекту в період карантину всі учасники освітнього 

процесу дотримуються такого алгоритму: 

 

1. Закінчена кваліфікаційна робота\дипломний проект надсилається на 

електронну пошту керівника для перевірки та написання відгуку. Для 

дистанційної співбесіди зі студентами використовуються Viber-група та/або 

Skype, Zoom, Google Meet, Google Classroom. 

2. Завірена підписом керівника кваліфікаційна робота\дипломний проект 

надсилається на електронну пошту рецензента.  Для дистанційної співбесіди зі 

студентами використовуються   Viber-група та/або Skype, Zoom, Google Meet, 

Google Classroom . 

3. Кваліфікаційна робота\дипломний проект з позитивним відгуком та 

рецензією надсилається на електронні пошти членів комісії та голови циклової 

комісії\завідувача кафедри  для організації попереднього захисту. Дистанційний 

попередній захист проводиться в системі Zoom (Google Meet, Google Classroom) 

на засіданні циклової комісії\кафедри.  

4. Після попереднього захисту позитивно оцінена кваліфікаційна 

робота\дипломний проект надсилається електронною поштою для перевірки на 

наявність плагіату (відповідальний Павлюк О.П., надається довідка 

встановленого зразка).  

 



5. Захист кваліфікаційної роботи та дипломного проекту проходить в 

системі Zoom за складеним завідувачем відділення графіком, висвітленим на 

сайті коледжу (завідувачем відділення проводиться розбивка на підгрупи 

студентів відповідно до дня захисту) за участі членів комісії, керівників робіт 

та здобувачів. 

 

6. Голова циклової комісії\завідувач кафедри призначає конференції в 

Zoom з розрахунку 10-15 хв на доповідь одного студента з урахуванням 

додаткових питань. В залежності від кількості студентів в групі розбиває на 

підгрупи для захисту по 4-5 осіб. Конференція може продовжуватись, якщо час 

не обмежується до завершення всіх доповідачів по кваліфікаційній роботі\ 

дипломному проекту групи або ж створюється повторно нове запрошення і 

завантажується в групу. Похибка між створенням нового запрошення на 

конференцію може складати до 10 хвилин. 

 

7. При попередньому захисті та для консультацій викладач може 

використати тестування в Хмарі (Lclaud), за заздалегідь внесеним переліком 

запитань щодо тематики та змісту роботи кожного окремого студента або 

загалом групи, що може розглядатись як перший етап захисту та допуск до 

захисту роботи. 

 

«Тимчасовий порядок проведення захисту кваліфікаційної роботи та 

дипломного проекту 2020-2021 навчального року в коледжі в умовах 

карантину»  вводиться в дію наказом директора коледжу. 

Примітка: При дистанційній організації захисту кваліфікаційної роботи та дипломного 

проекту оцінка студенту виставляється всіма членами комісії після проведення 

дистанційного обговорення результатів захисту, а оплата здійснюється відповідно до 

наказу щодо розподілу навантаження. 

 

 

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

 
 


