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Додаток А 

до наказу ректора НМетАУ 

№ 34аг від 26.05. 2020 р. 

 

ПОРЯДОК  

атестації випускників бакалаврату  

в умовах карантинних обмежень 2019/20 н.р. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Порядок атестації здобувачів вищої освіти в академії визначається 

"Положенням про організацію освітнього процесу в НМетАУ (2018)" 

(http://nmetau.edu.ua/file/organizatsiya_osvit._prots.pdf), "Положенням про 

організацію виконання кваліфікаційних робіт у НМетАУ (2016)" 

(http://nmetau.edu.ua/file/organizatsiya_vikonannya_vipusknih_kvalifikatsiynih_robi

t_u_nmetau._2016.pdf) та "Положенням про екзаменаційні комісії НМетАУ 

(2015)" https://nmetau.edu.ua/file/ekzamenatsiyna_komisiya.pdf.  

В умовах карантинних обмежень атестація здобувачів вищої освіти 

проводиться з урахуванням рекомендацій Міністерством освіти і науки України 

(лист МОНУ № 1/9-249 від 14.05.2020 р. https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-

organizaciyi-potochnogo-semestrovogo-kontrolyu-ta-atestaciyi-zdobuvachiv-osviti-

iz-zastosuvannyam-distancijnih-tehnologij) на базі дистанційних технологій. 

1.2. Дистанційні технології навчання передбачають здійснення взаємодії 

між учасниками освітнього процесу як асинхронно, так і синхронно в часі. 

1.3. Дистанційна комунікація учасників освітнього процесу може 

здійснюватися через засоби комунікації, вбудовані до платформ дистанційного 

навчання (Moodle, Google Classroom), електронну пошту, месенджери (Viber, 

Telegram та ін.), відеоконференції (MS Teams, ZOOM, Google Meet, Skype та 

ін.), форуми, чати тощо. 

1.4. Під час атестації студентів повинні забезпечуватися санітарно-

епідеміологічні норми: не більше однієї особи на 10 кв. метрів площі аудиторії; 

відстань між місцями для сидіння за сусідніми столами не менш як 1,5 метри; 

особи, які знаходяться в аудиторії, винні перебувати у засобах індивідуального 

захисту, зокрема респіраторах або захисних масках, у тому числі виготовлених 

самостійно. 

1.5. Постанова КМУ від 20 травня 2020 р. № 392 "Про встановлення 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 

етапів послаблення протиепідемічних заходів" вимагає виконання наступної 

карантинної вимоги для ЗВО: заборонити відвідування закладів освіти її 

здобувачами. 

У разі послаблення протиепідемічних заходів атестація студентів 

(атестаційний іспит та захист кваліфікаційних робіт) в очному режимі може 

бути проведена у приміщеннях академії в період з 1.06.2020 р. до 30.06.2020 р. 
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2. АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ АТЕСТАЦІЙНОГО ІСПИТУ 

2.1. Порядок проведення атестаційного іспиту оприлюднюється на 

сторінці відповідної кафедри веб-сайту академії та заздалегідь (принаймні за 

7 днів до початку іспиту) доводиться до відома студентів та членів 

екзаменаційної комісії. 

2.2. Порядок проведення атестаційного іспиту з використанням 

дистанційних технологій навчання має містити: 

 порядок організації "хвиль" роботи екзаменаційної комісії та 

проведення атестаційного іспиту у різні дні для різних груп студентів 

та для можливості повторного складання атестаційного іспиту 

студентами, в яких виникли технічні перешкоди під час першої 

спроби; 

 інформацію про зміст і структуру завдань, що виносяться на 

атестаційний іспит; 

 у випадку, якщо перелік питань, що виносяться на атестаційний іспит, 

доведений до відома студентів заздалегідь, то для уникнення завчасної 

підготовки відповідей порядок проведення атестаційного іспиту може 

передбачати виконання додаткового завдання (наприклад, написати у 

тексті відповіді певне кодове слово), про яке студентів повідомляють 

під час іспиту; 

 критерії оцінювання відповідей студентів. 

2.3. Передатестаційна консультація може проводитися засобами аудіо- 

або відеоконференцій за затвердженим розкладом. Під час проведення 

консультації рекомендується здійснити попередню перевірку технічних 

параметрів налаштування зв'язку зі студентами, усунути виявлені проблеми. 

2.4. У разі виникнення під час складання іспиту обставин непереборної 

сили студент повинен негайно повідомити секретаря екзаменаційної комісії або 

іншу відповідальну особу про ці обставини за допомогою визначеного каналу 

зв'язку (телефон, месенджер тощо) з обов'язковою фото- або відеофіксацією 

стану виконання завдань та об'єктивних факторів, що перешкоджають його 

завершенню. За цих обставин можливість та час перескладання іспиту 

визначається екзаменаційної комісією в індивідуальному порядку. 

2.5. Студенти, які допущені до складання іспиту, але з об'єктивних 

причин не можуть взяти в ньому участь із використанням визначених технічних 

засобів, мають надати секретарю екзаменаційної комісії або інший 

відповідальної особі підтверджуючі матеріали до початку іспиту. У такому 

випадку екзаменаційною комісією має бути обраний альтернативний варіант 

складання іспиту, який би забезпечував ідентифікацію особи студента, 

дотримання академічної доброчесності та можливість перевірки результатів 

навчання студента. 
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Одним з таких варіантів може бути написання студентом відповідей на 

екзаменаційне завдання від руки, його фотографування (сканування) та 

надсилання екзаменаційній комісії засобами електронного зв'язку. 

2.6. Порядок проведення атестаційного іспиту в очному режимі 

визначається "Положенням про екзаменаційні комісії НМетАУ (2015)". 

3. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ АТЕСТАЦІЇ СТУДЕНТІВ  

У ФОРМІ ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

3.1. В цілому процедура захисту кваліфікаційної роботи студента 

відповідає чинним вимогам до захисту випускних кваліфікаційних робіт 

("Положення про організацію виконання кваліфікаційних робіт у НМетАУ 

(2016)") за умови відповідності вимогам розділів 4-5 цього ПОРЯДКУ. 

3.2. Усі кваліфікаційні роботи студентів підлягають перевірці на 

наявність академічного плагіату. Для об'єктивного оцінювання робіт 

використовуються рекомендовані Міністерством освіти і науки України 

програмно-технічні засоби та сервіси визначення рівня унікальності 

(оригінальності) тексту роботи, такі як "Unicheck", "AntiPlagiarism.NET". За 

результатами перевірки укладається відповідний акт (Додаток Б). Усі текстові 

фрагменти роботи, які не є унікальними (оригінальними), повинні мати 

посилання на літературні та інші інформаційні джерела. 

3.3. Перелік розділів випускної роботи, що підлягають перевірці за 

допомогою програмно-технічних засобів, та граничний (мінімальний) рівень 

унікальності цих розділів роботи визначаються протокольним рішенням Групи 

забезпечення якості освітньої програми.  

3.4. У відгуку керівника випускної кваліфікаційної роботи обов’язковим є 

висновок щодо відсутності у випускній роботі ознак академічного плагіату, 

тобто наявності посилань на усі джерела, інформація з яких була використана 

під час виконання роботи. 

4. ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ  

В ОЧНОМУ РЕЖИМІ 

4.1. При очному захисті в період карантину в аудиторії може одночасно 

перебувати обмежена кількість людей: особа, яка захищає кваліфікаційну 

роботу, члени екзаменаційної комісії, секретар екзаменаційної комісії, 

консультант з розділу "Охорона праці та захист навколишнього середовища", 

керівник роботи, нормоконтролер. 

5. ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ  

У ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ 

5.1. На момент захисту кваліфікаційної роботи її паперовий примірник з 

власноручним підписом студента має знаходитись в екзаменаційній комісії. 
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Його надсилання може здійснюватись засобами поштового зв'язку на ім'я 

секретаря екзаменаційної комісії або іншої відповідальної особи. 

5.2. Захист кваліфікаційних робіт з використанням дистанційних 

технологій має здійснюватись в синхронному режимі (відеоконференція) з 

цифровою фіксацією (відеозапис, аудіозапис, фотофіксація тощо) процесу 

захисту кваліфікаційної роботи.  

Матеріали цифрової фіксації процедури захисту кваліфікаційних робіт 

зберігаються на кафедрах академії протягом одного календарного року. 

5.3. При захисті кваліфікаційних робіт в режимі відеоконференції в 

приміщенні, де відбувається захист, одночасно може бути присутня обмежена 

кількість людей: члени екзаменаційної комісії, секретар екзаменаційної комісії, 

консультант з розділу "Охорона праці та захист навколишнього середовища", 

керівник роботи, нормоконтролер. 
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Додаток Б 

до наказу ректора НМетАУ 

№ 34аг від 26.05. 2020 р. 

 

Зразок оформлення акту на наявність академічного плагіату випускної 

кваліфікаційної роботи 

 

АКТ 

перевірки на наявність академічного плагіату 

випускної кваліфікаційної роботи   бакалавра   
        (рівень вищої освіти) 

зі спеціальності 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  
     (шифр та назва спеціальності) 

на тему: Розробка САР натягу на моталці дрібносортного стана__________ 
    (Тема випускної кваліфікаційної роботи) 

____________________________________________________________________ 

студента групи   АВ01-16    Іванова Івана Івановича  
   (шифр академічної групи)   (Прізвище Ім'я По батькові) 

Керівник роботи:  проф.    Петров П.П.    
    (посада)    (Прізвище І.П.) 

 

Результати перевірки роботи на унікальність
*)

 
Назва структурного 

елементу (розділу) 

Обсяг 

рукопису, 

стор. 

Обсяг, який 

перевірено на 

унікальність, стор. 

Показник 

унікальності, 

% 

Примітка щодо 

коректності 

запозичень 

1. Аналітична частина
*)

 29 29 32 Наявні 

посилання 

2. Основна частина
*)

 21 21 50 Наявні 

посилання - 

3. Охорона праці та захист 

навколишнього 

середовища 

14 14 12 Наявні 

посилання 

*)
 перевірка з використанням програми "AntiPlagiarism.NET" (версія 4.94.0.0). 

 

Висновок: 1) Рівень унікальності кваліфікаційної роботи   Іванова І.І.  
          (Прізвище І.П. автора) 

 відповідає   чинним вимогам. 
(відповідає, не відповідає)

 

2) Наявні в роботі текстові запозичення з робіт інших авторів мають відповідні 

посилання. 

 

Відповідальний за перевірку на плагіат:  доц.  Михайловський М.В.  
       (посада)  (Прізвище І.П.)  (підпис) 

 

Студент _______________ Дата проведення перевірки ________________ 
  (підпис) 


