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1. зАгАльнI положЕння
1. Атестачiя здобувачiв вищоi освiти здiйснюеться вiдповiдно до Законiв

УкраТни uПро вищу ocBiTy>, пПро ocBiTy>>o кПро органiзацiТ роботодавцiв, Тх

об'сднання, права i гарантiI Тх дiяльностi>, Постанови Кабiнету MiHicTpiB

УкраТни <Про затвердження Нацiональноi рамки квалiфiкацiй>, стандартiв

вищоТ освiти, iнших нормативних aKTiB Украiни з питань освiти.

2. Атестацiя здобувачiв вiдповiлного освiтнього рiвня проводиться в

Унiверситетi за акредитованими освiтнiми програмами та завершу€ться

видачою документiв встановленого зразка про присудження вiдповiдного

ступеtц вищоi освiти та присвоення злобутоI квалiфiкачii.

З. Атестацiя здобувачiв вищоТ освiти здiйснюсться екзаменацiйною

комiсiсю пiсля завершення теоретичноi та практичноi частини навчання за

вiдповiдною освiтньою програмою з метою встановлення вiдповiдностi

засвоених здобувачами вищоТ освiти рiвня та обсягу знань, yMiHb, iнших

комllетентностей вимогам стандартiв вищоТ освiти.

Атестацiя здiйснюеться на пiдставi оцiнки рiвня загаJIьно-професiйних i

спецiалiзовано-професiйних компетентностей (знання, вмiння, комунiкацiя,

aBToHoMHicTb та вiдповiдальнiсть, iнтегральна компетентнiсть) здобувача,

передбачених вiдповiдним piBHеM НацiональноТ рамки квалiфiкацiй i програмi

пiдготовки за вiдповiдним ocBiTHiM piBHeM.

4. Атестацiя здiйснюеться вiдкрито i гласно. Здобувачi вищоТ освiти та

iншi особи, присутнi на атестацiТ, можуть вiльно здiйснювати аудiо - таlабо

вiдеофiксацiю процесу атестацii.

Атестацiя здобувачiв вищоТ освiти може проводитись з використанням

технологiй дистанцiйноТ комунiкацii за умови забезпечення автентифiкацiТ

здобувача вищоТ освiти та результатiв його роботи.

5. Ат,есr,аrliя проволиться за особисr,оТ участi злобувача вищоТ освiти у

формi квалiфiкацiйного iспиту (-iB) або/та захисту квалiфiкацiйноI роботи.



Квалiфiкацiйний iспит може проводитись як пiсля завершення навчання

на певному piBHi вищоТ освiти, так i на певному етапi здобуття освiтнього

сТУIIеНя, ВИЗнаЧеНоГо сТанДарТом вищоТ освiти та навчальним планами,

Залежно вiд освiтнього ступеня пiдготовки здобувача вищоТ освiти

передбачено TaKi види квалiфiкацiйних робiт:

- дипломний проект/робота за ocBiTHiM ступенем бакалавра, виконання i

захист якоТ вiдбува€ться на заверш€шьному етапi навчання за ocBiTHiM piBHeM

пiдготовки бакалаврiв;

- дипломний проект/робота за ocBiTHiM ступенем магiстра, виконання i

iзахисГякоl вlдоуваеться на заверIхальному етапl навчання за ocBlTHlM plBHeM

пiдготовки магiстрiв.

6. Атестацiя осiб, якi здобувають ступiнь магiстра, може здiйснюватися

у формi сдиного державного квалiфiкацiйного iспиту за спецiальностями та в

порядку, визначеному Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни.

7. TepMiH проведення та форма атестацii здобувачiв вищоi освiти

визначаються графiком навч€шьного процесу та стандартом вищоi освiти.

8. Програма, тематика та форма проведення/захисту iспиту (ycIro,

письмово, тестування (комп'ютерне тестування)), дипломних просктiв/робiт,

критерiТ оцiнювання компетентностей визначаються випусковою кафелрою,

погоджуються з Науково-методичною радою факультету/iнституту та

затверджуються ВченоТ радою факультету /iнституту.

2. порядок створЕння. оБов,язки члЕнIв
ЕКЗАМЕНАЦIЙНОi KOMICII

1. Екзаменацiйна комiсiя створюсться як едина для Bcix форlи навчання

з кожноТ спецiальностi таlабо ocBiTHboi програми вiдповiдного освiтнього

рiвня. За наявностi малоТ кiлькостi здобувачiв з однiсТ спецiальностi може

створюватися спiльна комiсiя для однiсТ галузi знань.

2. Завданнями екзаменацiйних комiсiй е:



- встановлення вiдповiдностi засвоених здобувачами вищоТ освiти рiвня

та обсягу знань, yMiHb, iнших компетентностей вимогам стандартiв вищОТ

освiти;

- комплексна перевiрка й оцiнка теоретичноi та практичноi фаховоI

пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти вiдповiдного освiтнього стуПеня;

- прийняття рiшення про присудження здобувачам вищоi освiти, яКi

успiшно виконали освiтню програму на певному piBHi вищоТ освiти,

вiдповiдного ступеня вищоТ освiти та присвосння вiдповiдноi квалiфiкацii;

- прийнятгя рiшення щодо видачi диплома (диплома з вiДзнакОЮ) З

ура*ув'анням рекомендацiТ випус ковоТ кафедри ;

розроблення пропозицiй щодо подальшого полiпшення якостi

пiдготовки фахiвцiв за вiдповiдною спецiальнiстю/освiтньоТ програми.

3. Екзаменацiйна комiсiя створюсться щорiчно у складi Голови KoMicii i

членiв KoMiciT та дiе впродовж к€шендарного року.

Кiлькiсний склад екзаменацiйноТ KoMiciT не може перевищувати п'яти

осiб. В окремих випадках (при створення спiльноI KoMiciT для однiсi галузi,

KoMiciT з комплексного квалiфiкацiйного iспиту з кiлькох дисциплiн

фундаментальноТ, професiйноТ пiдготовки тощо) кiлькiсть членiв KoMicii може

бути збiльшена до семи осiб. Що складу екзаменацiйноi KoMicii входить гарант

ocBiTHboT програми та, на безоплатнiй ocHoBi за згодою, можуть входити

делегованi представники територiальних, г€Lлузевих органiв роботодавцiв.

4. Головою KoMiciT можуть призначатися (за згодою) гrровiднi фахiвчi у

вiдповiднiй галузi, представники державних та недержавних пiдllрисмст'в,

установ, працiвники iнститутiв Наuiональноi академiТ наук УкраТни або iнших

державних академiй, науково-педагогiчнi працiвники iнших ЗВО. Одна i та

сама особа може бути головою екзаменацiйноТ KoMicii не бiльше трьох poKiB

поспiль.

До 30 жовтня поточного навчаJIьного року випускова кафедра пода€

розширену iнформацiю за встановленою формою (Щодаток 1) до навчаJIьно-

метоличного вiддiлу щодо кандидатур голiв екзаменацiйних комiсiй за



обов'язковим погодження з гарантом освiтньоi програми. Кандидатури голiв

екзаменацiйних комiсiй розглядаються,га затверджуються рiшенням ВченОТ

ради Унiверситету не пiзнiше як за мiсяць до початку проведення атестацiТ

здобувачiв.

5. Ч"шенами KoMiciT можуть бути визнанi фахiвцi iз вiдповiдноТ

спецiальностi, якi мають науковий ступiнь. !о складу екзаменацiйноi KoMiciT

не може входити фахiвеuь, який не ма€ квалiфiкацii за вiдповiдним фахОм

таlабо мас стаж роботи за фахом менше 5 poKiB. Секретар KoMiciT

признача€ться з числа працiвникiв факультету (iнституту) i не с членом

aекзамеtlацlиноl koMlcl l.

IIропозицiТ щодо складу екзаменацiйноТ KoMicii пода€ завiдувач кафелри

за погодженням з гарантом ocBiTHboT програми на затвердження першого

проректора за два мiсяця до початку роботи KoMicii. Склад екзаменацiйноi

KoMiciT затверджуеться наказом ректора Унiверситету не пiзнiше нiж за мiсяць

до початку роботи KoMiciT.

6. Оплата прачi Голови та членiв KoMiciT, якi не с працiвниками

Унiверситету, здiйснюеться погодинно вiдповiдно до чинного законодавства.

Участь у роботi екзаменацiйноТ KoMiciT працiвникiв Унiверситету плануеться

як на}]чальне навантаження т,а зараховусl,ься за факr,ом.

7. Голова екзаменацiйноТ KoMiciT зобов'язаний:

- ознайомити Bcix членiв KoMicii з ix правами та обов'язками;

- довести до членiв KoMicii ocHoBHi завдання та вимоги щодо атестацiТ

здобувачiв, критерiТ оцiнювання якостi пiдготовки випускникiв, графiк роботи

KoMicii, особливостi органiзацiТ та проведення квалiфiкацiйного iспиту або

захисту дипломного про€кту/роботи;

- бути присутнiм на Bcix засiданнях екзаменацiйноТ KoMicii;

- контролювати роботу секретаря KoMiciT щодо пiдготовки необхiдних

lloкyмeнTiB до початку роботи KoMiciT та оформлення протоколiв засiдань;



- скласти звiт (в двох примiрниках) про результати роботи KoMiciT та

пiсля обговорення його на заключному засiданнi подати до наВЧ€шЬНО-

методичного вiддiлу та до вiдповiдного деканату (iнституту).

8. Секретар екзаменацiйноi KoMiciI забезпечус супровiд та правильне i

своечасне оформлення документiв.

flo початку роботи екзаменацiйноi KoMicii секретар повинен:

пiдготувати бланки протоколiв засiдання екзаменацiйноТ KoMiciT

(Щодаток 2);

отримати супровiднi документи (накази, розпорядження, ПОДаННЯ

головi"екзаменацiйноi KoMiciT щодо захисту квалiфiкацiйноТ роботи, вiдомостi

про виконання здобувачем вищоТ освiти навчального плану й отриманi оЦiнКИ,

залiковi книжки тощо), що необхiднi для забезпечення якiсноТ Та

квалiфiкованоТ роботи екзаменацiйноi KoMicii.

Пiд час роботи екзаменацiйноТ KoMicii секретар:

* доводить до вiдома гоJlови i членiв екзаменацiйноТ KoMiciT iнфоРмацiю,

що стосуеться ii роботи;

- веде протоколи засiдань екзаменацiйноi KoMiciT.

Пiсля засiдання екзаменацiйноТ KoMicii секретар екзаменацiйноТ KoMicii:

_- передас оформленi протоколи до навч€lльно-методичного вiддiлу;

_ поверта€ на випускову кафедру дипломнi проскти/роботи та отриманi

супровiднi документи.

9. Обов'язково членiв екзаменацiйноТ KoMiciT:

- бути присутнiм на засiданнях екзаменацiйноI KoMiciT;

- приймати участь в обговореннi результатiв роботи екзаменацiйноТ

KoMiciT;

- брати участь у вирiшеннi питань про присудження здобувачам вищоi

освiти вiдповiдного ступеня вищоТ освiти та присвосння вiдповiдноi

квалiфiкашiТ.



3. ОРГАНIЗАЦIЯ ТА ПОРЯДОК РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦIЙНОi

KoMIcfi
l. Проведення Bcix форм атестацiI вiдбуваеться вiдкрито за участю не

менше половини складу екзаменацiйноТ KoMiciT та обов'язковоi присутностi

голови. У випадку, коли голова тимчасово не може виконувати своi обов'язки

(хвороба тощо), за поданням завiдувача кафедри наказом ректора

признача€ться виконуючий обов'язки голови з числа членiв KoMicii та

додатково вводиться один член екзаменацiйноТ KoMiciT.

2. Графiк роботи екзаменацiйноТ KoMiciT затверджуеться першим

початку роботи KoMiciT. Графiк роботи екзаменацiйноТ KoMiciT

оприлюднюеться на iнформацiйних дошках факультетiв (iнститутiв), на

офiчiйному wеЬ-сайтi факультету.

3. Складання квалiфiкацiйного iспиту чи захист дипломного

проскту/роботи проводиться, як правило, в примiщеннях Унiверситету. Щля

захисту дипломних проектiв/робiт, допуска€ться проведення засiдання KoMiciT

на пiдприсмствах, в установах та органiзацiях.

У разi створення органiзацiйних умов та за наявностi iнформацiйно-

технологiчних засобiв, що забезпечують iдентифiкацiю здобувача, складання

квалiфiкацiйного iспиту або захист дипломного проскту/роботи може бути

здiйснено у дистанцiйнiй формi.

4. Щля проведення усних квалiфiкацiйних iспитiв та захисту дипломних

просктiв/робiт, як правило, плану€ться не бiльше 12 осiб на один день роботи

KoMiciT.

При складаннi ква.гriфiкацiйного iспиту (повнiстю або частково) у

письмовiй формi допуска€ться об'сднання в один потiк не бiльше двох груп

загаJIьною кiлькiстю до 50 здобувачiв.

5. Щокументом, що надае дозвiл на допуск здобувача до складання

квалiфiкацiйного iспиту та захисту дипломного проекту/роботи вiдповiдного

рiвня, е наказ ректора про те, що вiдповiднi здобувачi виконали Bci вимоги



навчЕlльного плану за вiдповiдною освiтньою програмою i допускаЮТЬсЯ ДО

проходження атестацiТ.

6. Для забезпечення роботи екзаменацiйноТ KoMicii деканат (iнститУТУ)

надае HacTyt,tHi матерiалами :

наказ ректора унiверситету (витяг з наказу) про ЗатВерДЖеННЯ

персон€Lльного складу екзаменацiйноi KoMicii зi спецiальностi, ocBiTHboT

програми;

- графiк роботи KoMiciT, затверджений першим проректором;

- накази про допуск здобувачiв до атестацiй;

! залiковi книжки (iндивiдуальнi навч€Lльнi плани) здобувачi;

зведенi вiдомостi успiшностi здобувачiв довiдка факультету

(iнституту) про виконання здобувачем навчаJIьного плану i отриманих ниМ

оцiнок з ycix компонентiв ocBiTHboi програми (Щодаток 2).

7. Щля забезпечення роботи екзаменацiйноТ KoMicii випускова кафелра

надае наступнi матерiали :

- дипломнi проекти/роботи;

- письмовi вiдlуки, рецензiТ на дипломнi проекти/роботи;

результати перевiрки квалiфiкацiйних робiт на виявлення

академiчного плагiату ;

- довiдки пiдприемств, установ i органiзацiй про дозвiл на використання

iх матерiалiв при написаннi дипломного проекту (роботи) за наявностi;

довiдки або акти про впровадження наукових дослiджень та

результатiв (за наявностi);

- копii публiкачiй здобувачiв вищоТ освiти (за наявностi) тощо.

8. Програма комплексного квалiфiкацiйного iспиту, екзаменацiйнi

бiлети, варiанти завдань, перелiк наочного приладдя i матерiалiв

розроблясться профiлюючою кафелрою i затверджуються, за lrоданням

Науково-методичноТ ради факультеr,у (iнституту), рirlrенням Вченоi ради

факультету (iнституту). На кожному екзаменацiйному бiлетi проставлясться

N протоколу Вченоi ради факультету (iнституту) i дата затвердження.



9. Засiдання екзаменацiйноi KoMicii оформлюються протоколами за

встановленою формою (Щолаток З). Секретар екзаменацiйноТ KoMicii несе

вiдповiдальнiсть за правильне i своечасне оформлення протоколiв засiдань,

екзаменацiйних вiдомостей.

У протоколах вiдображаються:

- запитання, поставленi злобувачу;

-- оцiнка, отримана здобувачем гIiд час атестацiТ;

- рiшення KoMiciT про присвосння здобувачу квалiфiкацii за вiдповiднiм

ocBiTHiM piBHeM та про видачу йому диплома про вищу ocBiTy (загального

зразка'чи з вiдзнакою);

- рiшення KoMiciT про надання рекомендацii щодо публiкачii таlабо

впровадження наукових дослiджень та результатiв;

- рекомендацiя KoMicii про злобуття наступного освiтнього ступеня

вищоТ освiти.

Виправлення помилок у протоколi пiдтверлжуються пiдписами голови i

секретаря KoMiciT з помiткою ((виправленому вiрити>.

10. Упродовж трьох робочих днiв пiсля завершення роботи

екзаменацiйноI KoMicii секретар подае:

- до навч€шьно-методичного вiддiлу унiверситету: протоколи засiдання

екзаменацiйноТ KoMiciT; звiт голови про результати роботи KoMiciT;

вiдомiсть, витяги з протоколiв засiдань;

- до випусковоТ кафелрi: письмовi вiдповiдi здобувачiв (при письмовому

iспитi), якi мають бути заклеснi в конверти, завiренi пiдписами Bcix членiв

екзаменацiйноТ KoMicii;

- до apxiвy: дипломнi проекти/роботи.

l 1. Тривалiсть засiдання екзаменацiйноТ KoMiciI не повинна

перевищувати шести академiчних годин на день. Тривалiсть ycHot,o

квалiфiкацiйного iспиту з кожноi дисциплiни, а також захисту дипломного

проекту/роботи одного здобувача, як правило, не повинна перевищувати 30



хвилин. При проведеннi письмового квалiфiкацiйного iспиту на групу або

потiк до 50 здобувачiв видiляеться не бiльше трьох годин.

12. Для розкриття змiсту дипломного проскту/роботи здобувачу

надаеться до 15-ти хвилин. Пiсля доповiдi здобувач вiдповiдае на питання

членiв KoMicii. Запитання можуть стосуватися теми виконаноТ роботи, носити

заг€шьний характер - у межах дисциплiн спецiальностi, ocBiTHboi програми. З

дозволу голови запитання можуть задавати Bci присутнi на захистi. Пiсля

вiдповiдей на питання заслуховуються або зачитуються вiдгуки наукового

керiвника та рецензента. Завершусться захист вiдповiддю здобувача на

висло*ленi у вiдгуках зауваження.

l3. Оцiнювання результатiв складання кваJliфiкашiйних iспитiв таlабо

захисту дипломного проскту/роботи здiйснюеться у порядку, передбаченому

прийнятою в унiверситетi системою контролю знань:

- за нацiональною (4-бальною) шк€lлою: вiдмiнно; добре; задовiльно;

незадовiльно.

- за 100-бальною шк€шою та оцiнка ECTS:90 - 100 балiв, вiдмiнне

виконання з незначними помилками;82 - 89 балiв, вище середнiх стандартiв,

€ше з деякими помилками;74 - 8l бал, в цiлому змiстовна робота зi значниtчtи

помилками;64 - 73 бали, чiтко, але зi значними недолiками; б0 - 63 бали,

виконання вiдповiдас мiнiмальним критерiям; менше 60 балiв, незадовiльно.

При оцiнюваннi береться до уваги piBeHb теоретичноi, науковоi та

практичноТ пiдготовки здобувача.

Оцiнки за квалiфiкацiйний iспит, захист дипломного llроекту/роботи

виставля€ кожен член KoMiciT. Пiдсумкова оцiнка визначаеться як середня

арифметична, якщо iнше не визначене програмою квалiфiкацiйного iспиту,

порядком оцiнювання.

t4. Рiшення екзаменацiйноТ KoMiciT щодо рiвня знань, виявлених при

склаланнi iспитiв таlабо захис,гу /_lиI]JIомного проскту/роботи, а також про

присвоення здобувачу квалiфiкацiТ та видачу диплома (загального зразка чи з

вiдзнакою) приймасться на закритому засiданнi KoMicii бiльшiстю голосiв



вiдкритим голосуванням членiв KoMiciT, якi брали участь в засiданнi. За

однаковоТ кiлькостi голосiв голос голови с вирiшальним.

l5. Повторне складання (перескладання) квалiфiкацiйного iспиту чи

захист дипломного проскту/роботи з метою пiдвищення оцiнки не

дозволясться.

16. Здобувачам, якi отрим€tли позитивну оцiнку, рiшенням

екзаменацiйноТ KoMiciI присуджуеться ступiнь вищоТ освiтио присвоюеться

квалiфiкацiя у вiдповiдностi до акредитованоТ ocBiTHboi програми i видасться

диплом встановленого зр€lзка.

Р. Якщо вiдповiдь здобувача на квалiфiкацiйному iспитi або захист

дипломного проскту/роботи не вiдповiдас вимогам рiвня атестацiТ,

екзаменацiйна комiсiя ухвалюе рiшення про те, що здобувач не пройшов

атестацiю i у протоколi засiдання KoMiciT йому проставляеться оцiнка

(незадовiльно> (0-59 балiв).

l8. У випадку, якщо здобувач не з'явився на засiдання екзаменацiйноI

KoMiciT для складання iспиту або захисту дипломного проскту/роботи, у

протоколi зазначасться, що BiH е неатестованим у зв'язку з неявкою на

засiдання. Якщо здобувач не з'явився на засiдання з поважноI причини, що

пiдтверлжуеться вiдповiдними документами, йому встановлюется iнша дата

складання iспиту або захисту дипломного проскту/роботи.

19. Здобувач вищоi освiти, який отримав незадовiльну оцiнку при

складаннi квалiфiкацiйного iспиту або на захистi дипломного проскту/роботи,

вiдраховусться з Унiверситету. Йому видасться академiчна довiдка

встановленого зразка.

20. У випадках, коли захист дипломного про€кту/роботи визначасться

незадовiльним, екзаменацiйна комiсiя встановлю€, чи може здобувач подати

на повторний захист ту саму квалiфiкацiйну роботу з доопрацюванням, чи BiH

зобов'язаний опрацювати нову тему, визначену вiдповiдною кафедрою, у

наступному навч€Lльному роцi, з зазначенням даного рiшення в протоколi

засiдання.



2l. Здобувач, який не склав квалiфiкацiйний iспит або не захистив

дипломний проект/роботу ма€ право на повторну (з наступного навчаJIьного

року) атестацiю протягом трьох poKiB пiсля вiдрахування з унiверсиТеТУ.

Перелiк квалiфiкацiйних iспитiв визнача€ться за навчальним планом, чинним

на момент повторноi атестацiI.

4. ПIДВЕДЕННЯ ПIДСУМКIВ РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦIЙНОi

комIсIЙ
1 . Результати письмових ква"lriфiкацiйних iсгlитiв оголошуеться головою

екзаменацiйноi KoMicii пiсля перевiрки робiт не пiзнiше наступного дня, а

оцiнкrf,з усних iспитiв та захисту дипломних про€ктiв/робiт оголошуеться в

день Тх складання (захисту).

2. За пiдсумками дiяльностi екзаменацiйноi KoMiciT ii голова складас звiт

(у двох примiрниках), який затверджуеться на if заключному засiданнi.

У звiтi вiдображаються piBeHb пiдготовки фахiвцiв iз певноТ

спецiальностi, ocBiTHboT програми, piBeHb знань здобувачiв, якiсть виконання

квалiфiкацiйних робiт, актуальнiсть Тх тематики та вiдповiдrriсть сучасному

стану науки, технiки, виробництва.

Вказуються недолiки, допущенi у пiдготовцi фахiвцiв за вiдповiдною

освiтньою програмою, зауваження щодо забезпечення органiзачiТ роботи

екзаменацiйноТ KoMiciT тощо.

Надаються пропозицiТ щодо:

- забезпечення якостi пiдготовки фахiвцiв за вiдповiдною освiтньою

програмою;

- доцiльнiсть та конкурентоспроможнiсть ocBiTHboT програми;

- усунення недолiкiв в органiзацiТ проведення квалiфiкацiйних iспитiв i

захисту квалiфiкацiйних робiт;

- можливостi публiкачii основних положень кв€uliфiкачiйних робiт, iх

використання в ocBiTHboMy процесi, на пiдприемствах, в науково-дослiдних

установах.



З. Звiт голови, пiсля обговорення на заключному

екзаменацiйноТ KoMiciT, подасться до навчально-методичного

випускову кафедру (гаранту вiдповiдноТ ocBiTHboT програми).

4. Звiти голiв екзаменацiйних KoMiciT обговорюеться на

засiданнi

вiддiлу та

засiланнях

випускових кафедр, Науково-методичних рад факультетiв (iнститутiв) в

частинi усунення недолiкiв та формування заходiв щодо полiпшення якостi

пiдготовки фахiвцiв.

5. розгляд АпЕляцIи
1. У випадку незгоди з оцiнкою, здобувач вищоТ освiти ма€ право не

!'пlзнlше наступного дня пlсля оголошення результатlв атестацll подати

апеляцiю на iм'я першого проректора.

2. У випадку надходження апеляцiТ I{аказом ректора за поданням

начыIьника навчаJIьно-методичного вiддiлу створюсться комiсiя для розгляду

апеляцiТ. Головою апеляцiйноi KoMiciT, як правило, призначасться перший

проректор, до складу KoMiciT входять декан факультету (директор iнституту),

застуtIники декана (директора),

студентського сенату.

гарант освiтньоi програми, члени

3. Апеляцiя розглядаеться протягом п'яти робочих днiв пiсля iT подачi.

На засiдання апеляцiйноТ KoMiciT запрошусться здобувач вищоТ освiти, який

звернувся з заявою.

Апеляцiйна комiсiя розглядае апеляцiТ з приводу порушення процедури

проведення квалiфiкацiйного iспиту або захисту кв€lлiфiкацiйних робiт, що

могло негативно вплинути на оцiнку екзаменацiйноТ KoMicii та приймас одне

iз рiшень:

- наявнiсть порушення процедури проведення атестацiI здобувача, яка

вплинуло на результати оцiнювання

або

- вiдсутнiсть порушення процедури проведення атестацiТ здобувача.



Комiсiя не розглядас питання вiдповiдностi засвоених здобувачем вищоТ

освiти знань за вiдповiдною освiтньою програмою вимогам стандартiв вищоi

освlти.

Засiдання апеляцiйноТ KoMiciT оформлю€ться протоколом та

пiдписуеться головою, секретарем та BciMa членами KoMiciT. Витяг з протоколу

апеляцiйноТ KoMiciT надасться здобувачевi вищоi освiти, що подав апеляцiю.

4. У випадку встановлення апеляцiйною комiсiею порушення процедури

проведення атестацiТ здобувача, яке вплинуло на результати оцiнювання,

комiсiя пропону€ ректору унiверситету скасувати вiдповiдне рiшення

екзам4rацiйноi KoMicii i провести повторне засiдання екзаменацiйноi KoMicii в

присутностi представникiв KoMicii з розгляду апеляцii.

На пiдставi протоколу засiдання апеляцiйноТ KoMiciT, за поданням

вiдповiдного декана факультету (лиректора iнституту), ректор унiверситету

вида€ наказ щодо скасувати попереднього рiшення екзаменацiйноi KoMicii i

встановлюс TepMiH проведення повторноТ атестацiТ здобувача вищоТ освiти.

б. вимоги щодо зАБЕзпЕчЕння принцЕпrв АкАдЕмrчноi
ДОБРОЧЕСНОСТI

1. Академiчна доброчеснiсть базусться на таких основних принципах:

усвiдомлення важливостi академiчноi доброчесностi та власноТ

вiдповiдальностi за if дотримання BciMa здобувачами вищоi освiти та членами

екзаменацiйних комiсiй;

дотримання норм законодавства та внутрiшнiх нормативних

документiв унiверситету;

правова визначенiсть, вiдкритiсть i прозорiсть, академiчна

вiдповiдальнiсть при проходжен Hi аr,естацiТ здобувачiв вищоТ освiти.

2. З метою запобiгання окремих проблем i помилок у практиках

забезпечення академiчноi доброчесностi, випускова кафедра розробляе

Методичними рекомендацiями до написання квалiфiкацiйноi роботу, де

зазначаються рекомендацii до :

- структури дипломного проскту/роботи;

- оформлення дипломного проекту/роботи;



-_ вибору i формулювання проблематики та завлань лос"lriдження;

- пошуку джерел та лiтератури;

- вибору методик дослiдження;

* виконання практичноi (експеримент€uIьноi, розрахунковоi, аналiтичноi

та iH.) частини дипломного проскту/роботи та забезпечення достовiрностi

отриманих результатi в;

оформлення посилань на запозичену з використаних джерел та

лiтератури iнформацiю :

- вимоги до рецензування, шкала оцiнювання квалiфiкацiйноТ роботи.

J. Основними вимогами до забезпечення якостi квалiфiкацiйноТ роботи

с:

- перевiрка наявностi академiчного плагiату;

- зовнiшне рецензування;

- оприлюднення на iнформацiйних ресурсах;
* публiчний захист.

4. Рецензування квалiфiкацiйноТ роботи доручають

висококвалiфiкованим фахiвцям (викладачам, науковцям), провiдним

спецiалiстам виробничих, наукових i проектних органiзацiй, роботодавцям.

fiля рецензування квалiфiкацiйних робiт здобувачiв магiстерського освiтнього

рiвня залучають зовнiшнiх експертiв.

Склад рецензентiв затверджуеться завiдувачем випусковоТ кафелри.

Рецензiя повинна мати оцiнку дипломного проекту/роботи за прийнятою

шк€шою оцiнювання знань. У випадку надання негативноi рецензii остаточне

рiшення про допуск (нелопущення) квалiфiкацiйноi роботи до захисту

приймае випускова кафелра, за результатами попереднього захисту.

5. Квалiфiкацiйнi роботи Bcix здобувачiв вищоТ освiти проходять повну

перевiрку на наявнiсть академiчного плагiату iз застосуванням вiдповiдного

програм ного забезпечення.



Вiдповiдальнiсть за перевiрку квалiфiкаuiйних робiт здобувачiв вищоi

освiти покладаеться на вiдповiдальних осiб випускових кафелр, якi

призначаються наказом ректора.

вiдповiдальна особа здiйснюс перевiрку квалiфiкацiйних робiт в

програмному забезпеченнi, вiдповiдно графiку захисту i надас звiт по

результатам перевiрки.

6. Вiдповiдальнiсть за запобiгання та виявлення ознак плагiатУ В

квалiфiкацiйнiй роботi покладасться:

- на здобувача вищоi освiти в частинi наявностi;
i
_ на керlвника квалiфiкацiйноi роботи в частинi запобiгання;

- на вiдповiдальну особу випусковоi кафедри в частинi виявлення.

1. Присулження с,гупеня вищоТ освi,ги та присвоення вiдповiдноТ

квалiфiкацiТ може бутИ скасоваНо, вiдпоВiдно чиНногО законодавства, у разi

порушення здобувачем вищоI освiти норм академiчноi доброчесностi:

наявнiстЬ У квалiфiкацiйнiЙ роботi академiчного плагiату, фабрикацii,

фальсифiкацiТ, встановлення факту списування, при складаннi

квалiфiкацiйного iспиту (-iB).



Поt,олжено:

IIерruий проректор

I-o.1loBa Сту;lентського сена,гу

i ,'', '
c,i;c|,L А. В. Iрочай.4-

Провiдний юрисконсу4ьт
,," n

, t'/o' f
С. П. lовбiй

Затверджено Вченою радою ХНУМГ iM. О.М. Бекетова
протокол Ns |3 вiл 2V, О8.2,ОZО р.
Секретар ВченоТ ради ХНУМГ iM. О.М. Бекетова

Д. В, Тугай
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Додаток 2

хАркIвськиЙ нАцIонАльниЙ унrввситЕт мIського господАрствА
IMEHI о.м. БЕкЕтовА

lloBLtKa про виконання навчального пJIану

F{аправлясться здобувач
освiтнього рiвня до захисту дипломного проскту/роботи
за спецiальнiстю
освiтньою програмою
Тема дипломного проекту/роботи :

Злобувач за перiод навчання повнiстю
виконав(ла) навчальний план за освiтньою програмою з таким розполiлом оцiнок за:

нацiональнор шка,'tою: вiдмiнно _%, добре _%, задовiльно _Yц
шкалою 100 - ба.гrьною:90-100 %;82-89 _Yо;74-8l _Yц64-7З _О/о;60-63 _%.

l|иректор iнституту, декан факультету

Секретар iнституту, факультету

(пiлпис) (прiзвише r,a iнiцiали)

(пiдпис) (прiзвиurе та iнiчiали)



Щодаток 3

харкiвський нацiональний чнiверситет мiського господарства iMeHi О. М. Бекетова
(повне наймснування вищого навчмьного закладу )

ПРоТокоJIЛЪ вiд,, ,! 20_року

засiдання Екзаменацiйноi KoMiciT NЬ

З розглялу дипломного проекту (роботи) здобувача

(прiзвище, iм'я ,га tttl батьковi)

На тему

ПРИСУТНl:

Голова

Члени ЕК

(науковий ступiнь, вчене звання, лосада, прiзвище, iм'я, по батьковi)

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) ВИКОНАНО:

Пiд керiвництвом
(посала, науковий ступiнь, вчене звання, прiзвище, iм'я, по батьковi)

З консультацiсю
(посада, науковий ступiнь, вчене звання, прiзвище, iм'я, по батьковi)

до ЕкзАмЕI{АцlЙноi KoMlcti подАно TAKI мАтtlрIАJlи:

l. Подання головi ЕК щодо захисту дипломного проекту (роботи), у якому мiстяться довiлка llpo

успiшнiсть, висновок керiвника, висновок кафедри

2. Пояснюв€tльна записка дипломного проекту (роботи) на _ cTopiHKax

3. Креслеtlня. презентаuiТ на ____ аркушах

4. Рецензiя
(науковий ступiнь, вчене зsання, посада, прiзвище, iм'я, по батьковi)

5. Навчальна карта студента

мовою6, Резюме до проекry
(вка]ати мов\,)



Пiсля повiдомлення (протягом __ хв.) про виконаний проект (роботу) здобувачу заданi TaKi

запитання:
l.

(прiзвише й iнrцiши особи, цо поставила запитання, змiст запитання)

2.

J.

4.

5.

УХВАЛИЛИ:

|. Визнати, що здобувач
(прiзвище та iнiчiали)

виконав (ла) i захистив (ла) дипломниЙ проект з оцiнкою за шкалами:
HallloH,UlbHoK) ECTS

2. Присвоiти
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

квалiфiкацiю:

ступiнь вищоТ освiти

за спецiал ьнiстю/спецiал iзацiсю
(шlифр. назва)

освiтня програма

3. Видати диплом
(] вiд-]накою)

4, Вiдзначити, що

Голова ЕК:
(пiлпис) (прiзвичtе та rнirriали)

Ч.rrени ЕК:

(прiзвиLче та iнtцiirrи й ttосада особи, щ0 склша протокол, пiллис )


