Додаток 1
До Положення про атестацію
здобувачів вищої освіти та
організацію роботи Екзаменаційної
комісії в ТОВ «Київський інститут
сучасної психології та психотерапії»
Затверджено Вченою радою
Протокол №8 від 20 травня 2020 р.

Порядок організації атестації здобувачів освіти в ТОВ «Київський
інститут сучасної психології та психотерапії» із застосуванням
дистанційних технології

1. Атестація осіб на другому (магістерському) рівні вищої освіти у формі
захисту

кваліфікаційної

роботи

з

використанням

дистанційних

технологій навчання має здійснюватися в синхронному режимі (відео
конференція ZOOM). Під час атестації буде здійснюватися відеозапис.
На записі повинно бути чітко видно самого здобувана освіти, з метою
однозначної ідентифікації його особи та засвідчення факту його
виступу.

Запитання-відповіді

до

здобувана

освіти

обов’язково

проводяться у синхронному режимі.
2. Час на виступ одного здобувана - 7 хв. Якщо здобувай під час доповіді
буде

використовувати

гірезентаційний

матеріал,

потрібно

використовувати демонстрацію екрана паралельно з відео трансляцією
самого здобувана. Порядок черги виступів фіксують старости груп та
надсилають на електронну пошту Інституту. Згідно цього порядку,
секретар ЕК бути запрошувати здобувачів до виступу та надавати слово
для запитань членам Екзаменаційної комісії.

3. На момент захисту кваліфікаційної роботи її паперовий примірник з
власноручним

підписом

здобувана

освіти

має

знаходитися

в

екзаменаційній комісії. Його надсилання може здійснюватися засобами
поштового зв’язку. Також, обов’язково надсилається електронний
примірник у форматі PDF, для подальшого зберігання у бібліотечному
фонді.
4. Якщо на момент захисту кваліфікаційної роботи заклад освіти не
одержав її підписаний здобувачем освіти паперовий примірник, то перед
захистом

здобувай

освіти

має

надіслати

екзаменаційній

комісії

електронний примірник кваліфікаційної роботи. Тоді на початку
процедури захисту секретар екзаменаційної комісії у присутності комісії
та здобувана освіти має оголосити перед виступом здобувана освіти
фразу: «Чи підтверджуєте Ви, (ПІБ здобувана освіти), надсилання
(дата) кваліфікаційної роботи на тему “Тема кваліфікаційної роботы”
загальним обсягом (повна кількість сторінок разом з додатками)
сторінок на електронну пошту Інституту?». Відповідь здобувана освіти
має бути зафіксована на відеозаписі захисту.
5. Рішення Екзаменаційної комісії про результат захисту кваліфікаційної
роботи набирає чинності після одержання екзаменаційною комісією
паперового примірника роботи відповідно до п. З або 4 цього Порядку
та після завершення оформлення супроводжувальних документів.
6. Термін зберігання цифрового запису процесу захисту кваліфікаційних
робіт у закладі освіти - один рік.

