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Порядок 

підготовки та захисту випускних кваліфікаційних робіт, організація і 

проведення атестаційних іспитів під час карантину  

 

Загальні положення 

Під час підготовки та захисту випускних кваліфікаційних робіт (ВКР), 

проведення атестаційних іспитів (АІ) усі учасники освітнього процесу 

повинні дотримуватися вимог Положення про організацію освітнього 

процесу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла 

Остроградського, затвердженого наказом ректора КрНУ від 06.11.2019 № 

302-1 і схваленого вченою радою КрНУ (протокол № 2 від 31.10.2019); 

Положення про порядок, створення, організацію і роботу екзаменаційної 

комісії, затвердженого наказом ректора КрНУ від 31.08.2020 № 145-1 і 

схваленого вченою радою КрНУ (протокол № 8 від 25.06.2020). 

Підготовку до атестації організовують на підставі наказів про 

затвердження тем і призначення керівників бакалаврських (магістерських) 

робіт. 

Беручи до уваги зміни, що були внесені до постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 (затверджено постановою 

КМУ від 11 листопада 2020 № 1100), а саме: відвідування закладів освіти 

здобувачами освіти групами кількістю не більш як 20 осіб, декан та завідувач 

кафедри приймають рішення (розпорядження або наказ) щодо форми 

проведення атестації. Спосіб (способи) комунікації кожна кафедра вибирає 

індивідуально.  

Атестація може відбуватися: 

а) очно, в аудиторіях університету за розкладом. При цьому повинні 

бути виконані усі санітарно-гігієнічних вимоги та обмеження кількості 



здобувачів (не більше 20). Порядок проведення атестації визначено 

Положенням про ЕК. 

б) дистанційно, з використанням дистанційних технологій (електронна 

пошта, хмарні сервіси, платформа krnu.org, месенджери тощо).  

Робота студента із секретарем екзаменаційної комісії (ЕК), керівником, 

консультантами, рецензентом, гарантом освітньої програми, членами 

екзаменаційної комісії під час атестації має бути організована з 

використанням дистанційних технологій  

Для ефективної підготовки ВКР, організації атестаційного екзамену 

секретарі ЕК формують базу телефонів та електронних адрес усіх учасників 

освітнього процесу, задіяних у дипломуванні, атестаційного екзамену. 

Надалі Порядок розглядається за умови комунікації через електронну 

пошту. Кафедра може вибрати зручний для неї сервіс (наприклад, Google 

Диск) з обов’язковим забезпеченням усіх етапів і форм контролю.  

Етапи дипломування можуть мати незначні відхилення від Порядку з 

урахуванням методичних вказівок щодо виконання ВКР, затверджених на 

кафедрах. 

 

Порядок роботи консультантів з розділів ВКР у випадку вибору 

дистанційної форми 

Секретар ЕК надсилає на електронні адреси консультантів затверджені 

накази з темами ВКР не пізніше, ніж за три дні з дня початку дипломування. 

Консультант електронним листом підтверджує факт отримання наказів.  

Консультант формує та надсилає на електронну пошту секретаря ЕК 

перелік питань для кожного студента щодо підготовки відповідного розділу 

дипломної роботи, вимоги, необхідні для його виконання, надає перелік 

рекомендованої навчально-методичної та довідникової (за необхідності) 

літератури. 



Секретар ЕК підтверджує факт отримання інформації та надсилає її 

студентам на їх особисті електронні адреси. Секретар ЕК надає студентам 

контактну інформацію консультантів. 

Студенти виконують розділ і надсилають його на електронну адресу 

консультанта. Консультант не пізніше, ніж за п’ять днів, здійснює перевірку 

надісланого матеріалу та, за необхідності, формує зауваження й повертає 

розділ студенту для доопрацювання. Студент виправляє усі зауваження та 

повторно надсилає розділ консультанту. 

Фактом виконання студентом відповідного розділу ВКР є електронний 

лист консультанта на його адресу з поміткою «зараховано». 

Консультант за запитом надає інформацію про стан виконання розділу 

ВКР студентами секретарю ЕК та/або керівнику. 

 

Порядок роботи керівників ВКР у випадку вибору дистанційної 

форми 

Секретар ЕК на початку дипломування надсилає керівникам електронні 

адреси та телефони студентів для дистанційної комунікації з ними. 

Керівник формує для студента завдання на ВКР, складає календарний 

план виконання ВКР (додаток 6 до Положення про порядок створення, 

організацію і роботу екзаменаційної комісії) та інформує про це студента не 

пізніше, ніж за три дні від початку дипломування. 

Студент електронним листом підтверджує факт отримання інформації 

від керівника.  

Керівник консультує студента з усіх питань за темою ВКР, надає 

студенту перелік рекомендованої літератури, нормативних і довідкових 

матеріалів, наукових видань, методик розв’язання визначених завдань тощо.  

Керівник контролює реалізацію календарного плану виконання ВКР. У 

разі суттєвих порушень, які, на його думку, можуть призвести до 

невиконання установлених термінів і захисту ВКР, інформує керівництво 



кафедри для вжиття відповідних заходів (у тому числі й рішення про 

недопущення студента до захисту). 

Після завершення виконання усіх розділів ВКР студент надсилає 

керівнику повністю сформований  електронний варіант роботи. 

 

Порядок допуску до захисту ВКР у випадку вибору дистанційної 

форми 

Електронний варіант ВКР керівник надсилає гаранту освітньої 

програми. Гарант освітньої програми не пізніше, ніж за п’ять робочих днів, 

перевіряє ВКР  щодо їх відповідності вимогам освітньо-професійної 

програми, досягнення  програмних результатів навчання та набуття 

студентом загальних і фахових компетентностей.  

У разі виникнення суттєвих зауважень до роботи гарант звертається до 

керівника роботи за поясненнями та/або відправляє роботу для 

доопрацювання. 

Фактом виконання студентом ВКР на належному рівні є електронний 

лист гаранта на адресу керівника роботи з поміткою «відповідає». 

Гарант освітньої програми за запитом надає інформацію про 

відповідність ВКР секретарю ЕК. 

Після погодження ВКР з гарантом керівник зі своєї електронної адреси 

пересилає електронну ВКР відповідальним за перевірку на плагіат і 

нормоконтроль на кафедрі. 

Відповідальна за перевірку на плагіат особа  визначає унікальність 

роботи протягом трьох робочих днів та надсилає керівникові звіт про 

перевірку. 

Унікальність роботи визначається відповідно до Інструкції щодо 

перевірки ВКР на академічний плагіат з використанням програмно-технічних 

засобів. 

Відповідальна за нормоконтроль особа перевіряє електронний варіант 

ВКР (не більше як три робочі дні) та, у разі виникнення зауважень, формує їх 



і надсилає на електронну адресу керівника, який інформує студента про 

необхідність доопрацювання.  

Фактом виконання студентом ВКР на належному рівні є електронна 

форма відповідальної за нормоконтроль особи на адресу керівника роботи з 

поміткою «відповідає». 

Відповідальна за нормоконтроль особа за запитом надає звіт секретарю 

ЕК про стан проходження нормоконтролю студентами. 

Керівник надсилає рецензенту електронну ВКР, форму рецензії, 

основні критерії оцінювання. Рецензент знайомиться зі змістом ВКР (не 

більше як три робочі дні), готує письмову рецензію та надсилає її керівникові 

роботи. 

Керівник готує відгук на ВКР студента і разом з іншими документами 

(подання голові ЕК щодо захисту ВКР, відгук рецензента, звіт щодо 

унікальності роботи), а також з електронною версією роботи надсилає 

секретареві ЕК не пізніше, ніж за п’ять робочих днів. Секретар підтверджує 

факт отримання документів електронним листом. 

Секретар ЕК не пізніше, ніж за п’ять робочих днів до здійснення 

атестації, отримує інформацію про стан виконання ВКР студентами від 

консультантів, відповідальної за нормоконтроль особи, гаранта освітньої 

програми. 

Секретар формує список допущених до захисту ВКР студентів,  

погоджує його з гарантом освітньої програми та завідувачем кафедри і 

надсилає його до деканату відповідного інституту (факультету). 

Допуском до захисту ВКР є список студентів-випускників з певної 

спеціальності, затверджений наказом ректора Університету за поданням 

директора інституту (декана факультету). Проект наказу готує деканат 

відповідного інституту (факультету) за три дні до здійснення атестації 

(додаток 2 до Положення про порядок створення, організацію і роботу 

екзаменаційної комісії). 



Секретар ЕК не пізніше, ніж за три дні до проведення атестації, 

попереджає студента про час і процедуру захисту. 

 

Порядок захисту ВКР у випадку вибору дистанційної форми 

Роздрукований та переплетений варіант роботи, залікову книжку, 

студентський квиток студент передає секретареві ЕК не пізніше, ніж за п’ять 

днів до початку роботи ЕК. 

Обхідний листок для отримання диплома студент може оформити в 

деканаті. 

Студента, який не надав усі необхідні документи, до захисту не 

допускають. 

За день до початку атестації секретар ЕК надсилає членам 

екзаменаційної комісії електронні форми журналів ЕК із зазначеними 

відомостями про успішність студента щодо виконання навчального плану, 

оцінкою ВКР  керівника та рецензента, відсотком унікальності, іншою 

інформацією (за необхідності); порядок доповідей студентів; критерії 

оцінювання. 

Захист ВКР проводять у режимі відеоконференції за безпосереднього 

спілкування членів екзаменаційної комісії зі студентом за допомогою засобів 

відеозв’язку (Hangouts, Zoom, Skype тощо). Відповідальний за ідентифікацію 

студента секретар ЕК. 

Захист ВКР проводять згідно з регламентом роботи екзаменаційної 

комісії відповідно до Положення про порядок створення, організацію і 

роботу екзаменаційної комісії. 

Під час роботи члени ЕК заповнюють електронні журнали (відомості), 

а після закінчення захисту надсилають їх секретарю. Секретар комісії 

підраховує середньозважену оцінку за захист роботи та узгоджує її з головою 

ЕК. Ця оцінка є остаточною. 

Секретар комісії інформує студентів про отримані оцінки за захист 

ВКР. 



Секретар комісії у десятиденний термін після офіційного завершення 

карантину заповнює оригінали всіх необхідних документів, отримує підписи 

та подає до навчального відділу звіт про результати захисту робіт (додатки 8–

13 до Положення про порядок створення, організацію і роботу 

екзаменаційної комісії). 

 

Організація і проведення АІ у випадку вибору дистанційної форми 

До атестації допускають студентів, які виконали всі вимоги 

навчального плану. Допуском до складання АІ є список студентів-

випускників з певної спеціальності, затверджений наказом ректора 

Університету за поданням директора інституту (декана факультету). Проєкт 

наказу готує деканат відповідного інституту (факультету) за три дні до 

здійснення атестації (додаток 2 до Положення про порядок створення, 

організацію і роботу екзаменаційної комісії).  

Секретар комісії не пізніше, ніж за п’ять днів до початку атестації, 

інформує студентів про особливості проведення АІ в дистанційній формі, про 

графік проведення консультацій, регламент і розклад роботи ЕК, критерії 

оцінювання відповідей студентів. 

Консультації перед АІ проводять згідно з розкладом у режимі онлайн 

або відеоконференції за допомогою засобів відеозв’язку (Hangouts, Zoom, 

Skype тощо). 

Не пізніше, ніж за день до початку АІ, секретар екзаменаційної комісії 

надає членам ЕК такі документи:  

– список студентів-випускників;  

– результати наукової (творчої) роботи (додаток 4 до Положення про 

порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії);  

– екзаменаційні матеріали (екзаменаційні білети, комплексні 

кваліфікаційні завдання тощо); 

– варіанти правильних відповідей (для тестової формі) в установленому 

порядку голові екзаменаційної комісії; 



– критерії оцінювання відповідей студентів у трьох системах: 

національній, 100-бальній, ECTS; 

– рекомендації випускової кафедри; 

– електронні журнали (відомості) успішності. 

АІ проводять згідно з регламентом роботи ЕК відповідно до 

Положення про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної 

комісії. АІ  проводять у письмовій формі. Допускається проведення АІ у 

вигляді тестування. За ідентифікацію студента відповідає секретар ЕК. 

Секретар ЕК на початку АІ надсилає студенту електронною поштою 

завдання. Варіант завдання вибирають випадково. Студент електронним 

листом підтверджує факт отримання завдання.  

Студенту відводиться час (але не більше трьох годин) для виконання 

завдання. Завдання виконують власноруч на аркушах формату А4 з однієї 

сторони. Кожен аркуш студент засвідчує власним підписом.  

Виконане завдання студент фотографує (сканує) і відправляє 

електронною поштою секретарю ЕК. Секретар ЕК підтверджує отримання 

результатів і передає їх членам ЕК для перевірки. 

Члени ЕК перевіряють отриманні роботи студентів, заповнюють 

електронні журнали (відомості) та після закінчення перевірки 

екзаменаційних робіт надсилають їх секретарю.  

Секретар комісії підраховує середньозважену оцінку за АІ, узгоджує її 

з головою ЕК та інформує студента про отриману оцінку. Ця оцінка є 

остаточною. 

Секретар комісії у десятиденний термін після офіційного завершення 

карантину заповнює оригінали всіх необхідних документів, отримує підписи 

та подає до навчального відділу звіт про результати складання АІ (додатки 8–

13 до Положення про порядок створення, організацію і роботу 

екзаменаційної комісії). 

 

Начальник навчального відділу                                                   О. Г. Замарєва 


