
Методичні рекомендації 
 

щодо організації випускної атестації в дистанційному режимі для здобувачів 

вищої освіти за допомогою платформи ZOOM 
 

До початку екзамену 

 

 

1. Кожному здобувачу вищої освіти необхідно мати смартфон або комп'ютер 

(ноутбук/нетбук). 

2. Для смартфону слід встановити додатки ZOOM Cloud Meeting. 

3. Для ПК слід пройти реєстрацію на сайті https://zoom.us/ та встановити 

додаток ZOOM Meeting 

Якщо є вибір між смартфоном і комп'ютером, перевагу слід віддати 

комп'ютеру (ноутбуку). 

 

4. Здобувач входить на сайт факультету (https://pgf.udpu.edu.ua/) і приєднується 

до  відеоконференції відповідно до списку визначених груп 

 

 

У випадку якщо в студента немає можливості бути присутнім на 

відеоконференції то йому буде надано можливість скласти екзамен через 

Інформаційно-освітнє середовище для студентів очної та заочної 

(дистанційної) форм навчання 

 

1. Здобувач в браузері відкриває посилання https://dls.udpu.edu.ua/ та здійснює вхід 

в систему під своїми персональними данними. 

 

2. У випадку якщо вхід здійснити не вдається то відразу ж повідомте про це 

куратору для вирішення питання входу та присутності на екзамені. 

 
Наголошуємо, складання випускної атестації в дистанційному режимі для здобувачів вищої 

освіти можливе лише за однієї спроби 

 

Під час екзамену 

 

1. В день проведення захисту випускної кваліфікайної роботи здобувач повинен 

приєднатися до відеоконференції у зазначений час. Після приєднання до 

відеозв'язку, пред’явити документ, що посвідчує особу (з фото), для 

ідентифікації. 

https://dls.udpu.edu.ua/


2. Після успішної ідентифікації студенти по черзі за списком групи оголошують 

доповідь (надсилають файли, демонструють екран, відповідають в режимі 

відеоконференції, тощо). 

 

3.Під час доповіді студента, що представляє свою роботу, усі інші студенти 

вимикають мікрофон на панелі керування ZOOM для підтримання тиши в ефірі. 

6. Члени державної екзаменаційної комісії ставлять запитання до доповідача та 

обговорюють його роботу. Після цього студент закриває трансляцію свого 

монітору і залишається на зв’язку. 

 

Після завершення екзамену 

 

1. Після завершення усіх доповідей та оцінювання роботи студентів, студенти 

від’єднуються від відеоконференції. 

2. Відео із записом захисту випускних кваліфікаційних робіт буде доступне усім 

учасникам на сайті факультету в зазначеній теці в форматі mp4. 

 


