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Методичні рекомендації 
до підготовки і проведення випускної атестації 

для здобувачів вищої освіти денної і заочної форми навчання 

за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями 
зі спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія) 

024Хореографія 
 

Відповідно до наказу № 265 від 21.03.2022 р. Міністерства освіти і науки 

України «Про проведення атестації випускників закладів фахової передвищої, 

вищої освіти», наказу № 383 о/д від 28.03.2022 р. ректора Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини «Про завершення ІІ 

семестру та проведення випускної атестації 2021/2022 навчального року», 

випускна атестація здобувачів вищої освіти денної і заочної форми навчання ОС 

«Магістр» та ОС «Бакалавр» зі спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія) 

024 Хореографія буде проведена у дистанційному режимі, з використанням 

платформи Zoom.  

Організація роботи екзаменаційних комісій (далі – ЕК) щодо атестації 

здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» та «Магістр» денної і заочної форм 

навчання для встановлення відповідності засвоєних ними рівня та обсягу знань, 

умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти в дистанційному 

режимі буде здійснюватися відповідно до затвердженого графіку освітнього 

процесу на 2021-2022 н. р. та графіків випускної атестації. 

 

Проведення кваліфікаційних екзаменів 

 

Згідно з вимогами «Положення про порядок створення та організацію 

роботи Екзаменаційної комісії в Уманському державному педагогічному 

університеті», мають бути підготовані усі документи, необхідні для роботи ЕК.  

Складання випускних екзаменів проводитиметься у режимі відео конференції за 

допомогою платформ Zoom.  

У день проведення випускних екзаменів, завчасно повідомленні через 

мобільний додаток Viber про ідентифікатор і пароль до входу на платформу 

Zoom та процедуру дистанційного захисту випускних кваліфікаційних робіт і 

дистанційного складання випускного екзамену здобувачі, доєднаються до 

платформи Zoom. Після приєднання до відеозв’язку, кожен із здобувачів 

пред’являє документ із фото, для ідентифікації особистості.  

Після реєстрації Голови, членів ЕК та здобувачів розпочинається 

процедура іспиту. Студенти за списком обирають номер білета (від 1 до 30), після 

чого отримують повідомлення (фото білета з питаннями в ел. вигляді) на Вайбер. 

На підготовку відповідей у письмовому вигляді здобувачам вищої освіти 

дається 30 хвилин, по закінченню наданого часу вони дають відповіді за 



допомогою відео-зв’язку; відповідають на додаткові запитання членів ЕК. У 

процесі підготовки відповідей здобувачі залишаються на зв’язку з увімкненими 

відеокамерами. 

Скріншот письмової відповіді (від руки) з власним підписом здобувач 

вищої освіти має надіслати на ел. скриньку кафедри kafedra_horeografii@ukr.net, 

оригінали відповідей надсилають кур’єром Нової пошти на адресу: м. Умань, 

вул. Садова, 28, ауд. 209. 

Після останньої відповіді здобувачі очікують результатів, знаходячись у 

«залі очікування» на платформі Zoom, у цей час ЕК комісія обговорює оцінки. 

Після узгодження оцінок комісією, здобувачів запрошують приєднатися, Голова 

ЕК повідомляє результати складання іспиту. 

 

Захист випускної кваліфікаційної роботи  

 
Роздруковані кваліфікаційні роботи здобувачі за 10 днів до захисту 

надсилають Новою поштою своїм науковим керівникам. Наукові керівники 

забезпечують наявність на захисті роздрукованих кваліфікаційних робіт а також 

супроводжуючих документів (довідка о проходженні роботи програмою Anti-

Plagiarism v- 15.257 та рецензію на кваліфікаційну роботу).  

За два дні до захисту кваліфікаційних робіт Голова та члени ЕК отримують 

на свої ел. скриньки посилання на You Tube канал для перегляду відео 

практичної частини кваліфікаційних робіт здобувачів.  

У день проведення захисту після процедури ідентифікування, здобувачі 

оголошують основні положення кваліфікаційної роботи, за необхідності 

супроводжуючі її відео переглядом. 

Після останньої доповіді здобувачі очікують результатів, знаходячись у 

«залі очікування» на платформі Zoom, у цей час ЕК комісія обговорює оцінки. 

До обговорення кваліфікаційних робіт можуть бути запрошенні також наукові 

керівники здобувачів. Після узгодження оцінок комісією, здобувачів 

запрошують приєднатися, Голова ЕК повідомляє результати складання іспиту. 
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