


  

 

Положення про екзаменаційну комісію ЕТІ 

Розробили: 

 

  

Положення визначає завдання, порядок створення та роботи екзаменаційних 

комісій щодо атестації здобувачів вищої освіти в ЕТІ. 

Положення призначено для використання науково-педагогічними 

працівниками випускових кафедр та членами екзаменаційних комісій. 

 

 

Обговорено на засіданні вченої ради ЕТІ Протокол № 9 від квітня 2020р. 

 

Введено в дію наказом ректора інституту від _______________ № _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії 

в Економіко-технологічному інституті імені Роберта Ельворті 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про порядок створення та організацію роботи 

екзаменаційної комісії (далі - ЕК) у Економіко-технологічному інституті 

імені Роберта Ельворті (далі – Положення) розроблено на підставі Законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших нормативно-правових актів 

у сфері вищої освіти, Статуту Економіко-технологічного інституту імені 

Роберта Ельворті (далі – інститут), Положення про організацію освітнього 

процесу в інституті. Дане Положення регламентує порядок створення та 

організацію роботи екзаменаційної комісії (далі – ЕК) й проведення атестації 

здобувачів освітніх ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста. 

1.2. Атестація здобувачів вищої освіти  - це встановлення відповідності 

результатів навчання здобувачів вищої освіти вимогам освітньої (наукової) 

програми та/або вимогам програми єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту. 

Атестація осіб, які здобувають ступінь молодшого бакалавра, бакалавра 

чи магістра, здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої можуть 

включатися представники роботодавців та їх об’єднань. 

Екзаменаційна комісія (далі – ЕК) – комісія, що створюється для 

проведення атестації здобувачів вищої освіти. 

Атестація здійснюється відкрито і гласно. 

Атестація здобувачів вищої освіти проводиться ЕК після завершення 

теоретичної та практичної частини навчання на певному рівні вищої освіти за 

відповідною програмою вищої освіти. ЕК оцінює набуття здобувачами 

загальних і спеціальних компетентностей, передбачених Стандартом та 

освітньо-професійною програмою. На підставі рішення екзаменаційної 

комісії Інститут присуджує особі, яка успішно виконала освітню програму на 

певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти та присвоює 

відповідну кваліфікацію. 

Рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної 

кваліфікації скасовується закладом вищої освіти у разі виявлення фактів 

порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності, зокрема 

наявності у кваліфікаційній роботі академічного плагіату, фабрикації, 

фальсифікації, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України 

1.3. Терміни проведення атестації визначаються навчальними планами 

підготовки фахівців та графіком освітнього процесу. 

1.4. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю ЕК 

здійснює ректор інституту. 

1.5. Завданнями екзаменаційних комісій є:  



  

 

- комплексна перевірка й оцінка теоретичної та практичної фахової 

підготовки здобувачів вищої освіти, встановлення її відповідності 

Стандартам вищої освіти;  

- прийняття рішення про присудження випускникам відповідного 

ступеня вищої освіти і присвоєння кваліфікації та видачу диплому (диплому з 

відзнакою з урахуванням рекомендації випускової кафедри);  

- розроблення пропозицій щодо подальшого поліпшення якості 

підготовки фахівців.  

- вирішення питань про надання випускникам освітнього ступеня 

магістра рекомендацій щодо вступу до аспірантури; 

1.6. Форма проведення атестації здобувачів вищої освіти визначаються 

відповідним стандартом вищої освіти зі спеціальності та здійснюється у 

формі публічного захисту кваліфікаційної роботи або атестаційного 

екзамену. 

1.7. Програма атестаційного екзамену визначається компетентностями 

випускників відповідно до стандарту та освітньої програми.  

1.8. Програма, в якій зазначено методику та форму проведення 

атестаційного екзамену (письмово, у формі комп'ютерного тестування), 

порядок організації захисту кваліфікаційних робіт, критерії оцінювання 

компетентностей під час атестації на підставі цього Положення 

розробляються випусковою кафедрою. 

 

2. Склад та порядок створення екзаменаційної комісії. 

 

2.1. Екзаменаційна комісія для атестації здобувачів вищої освіти 

створюється щорічно як єдина для всіх форм навчання у складі голови та 

членів комісії з кожної спеціальності за певними рівнями вищої освіти. Строк 

повноважень екзаменаційних комісій становить один календарний рік. 

2.2. Можливе створення однієї комісії для кількох споріднених 

спеціальностей у межах відповідної галузі знань. 

2.2.1. Кількісний склад ЕК не може перевищувати п'яти осіб. До складу 

ЕК входить голова та члени комісії. Склад ЕК за поданням завідувачів 

відповідних випускових кафедр затверджує ректор.  

2.2.2. Голова ЕК призначається ректором за поданням завідувача 

відповідної випускової кафедри з числа провідних фахівців підприємств, 

вчених наукових установ, науково-педагогічних працівників інших закладів 

вищої освіти відповідної галузі. Одна і та ж особа може призначатися 

головою ЕК не більше трьох років поспіль. 

2.2.3. Члени ЕК призначаються з числа проректорів, деканів 

факультетів, завідувачів кафедрами, провідних науково-педагогічних 

працівників кафедр інституту або інших ЗВО, які здійснюють підготовку 

фахівців з відповідної або спорідненої спеціальності, а також з числа 

наукових співробітників, фахівців з відповідних галузей знань та видів 

економічної та виробничої діяльності, представників галузевих об’єднань 

роботодавців, працівників науково-дослідних інститутів тощо. 



  

 

2.3. Оплата праці голови та членів комісії, які не є штатними 

працівниками інституту, здійснюється погодинно відповідно до чинного 

законодавства. Участь у роботі комісії членів ЕК – працівників інституту – 

планується як навчальне навантаження на навчальний рік. 

2.4. Секретар комісії призначається розпорядженням декана факультету 

не пізніше ніж за місяць до початку роботи ЕК з числа співробітників 

деканату чи випускової кафедри. Секретар ЕК не є членом комісії. 

3. Обов'язки голови, членів та секретаря екзаменаційної комісії. 

3.1. Голова ЕК: 

 головує на засіданнях ЕК; 

 ознайомлює членів комісії з їх правами та обов'язками; 

 забезпечує роботу комісії відповідно до затвердженого графіка; 

 контролює роботу секретаря комісії щодо підготовки необхідних 

документів до початку роботи комісії та оформлення протоколів ЕК (додатки 

1,2); 

 складає звіт про роботу ЕК, надає на обговорення до вченої ради 

 доводить до членів ЕК основні завдання та вимоги щодо атестації 

здобувачів вищої освіти, критерії оцінювання якості підготовки здобувачів, 

розклад роботи ЕК, особливості організації та проведення захисту 

кваліфікаційної роботи та/або атестаційного екзамену 

 розглядає звернення студентів з питань проведення захисту 

кваліфікаційної роботи або складання атестаційного екзамену та прийматє 

відповідні рішення;  

 присутній під час проведення екзаменів або захисту робіт, на 

засіданнях комісії при обговоренні результатів екзаменів та виставленні 

оцінок, вирішенні питань про присудження відповідного ступеня вищої 

освіти та присвоєння кваліфікації, прийнятті рішення про видачу дипломів 

(дипломів з відзнакою) або відмову в їх видачі (з необхідною 

аргументацією);  

3.2. Члени ЕК: 

 знайомляться з вимогами нормативних документів щодо атестації 

здобувачів вищої освіти та критеріями оцінювання якості підготовки;  

 здійснюють оцінювання, згідно з відповідними критеріями, захист 

атестаційних робіт (відповіді при проведенні екзамену в усній формі) 

кожного здобувача вищої освіти;  

 особисто оцінюють, згідно з відповідними критеріями, екзаменаційні 

роботи (при письмовій формі екзамену), що доручені йому для перевірки 

головою комісії;  

 присутні під час проведення екзаменів або захисту атестаційних 

робіт, на засіданнях комісії при обговоренні результатів екзаменів та 

виставленні оцінок, вирішенні питань про присудження відповідного ступеня 

вищої освіти та присвоєння кваліфікації, прийнятті рішення про видачу 

дипломів.  

3.3. Секретар ЕК забезпечує правильне і своєчасне оформлення 



  

 

документів. 

3.4. До початку роботи ЕК секретар: 

 проходить інструктаж на нараді з питань підготовки документації 

ЕК, яку проводить декан факультету;  

 отримує від декана факультету: наказ про затвердження 

персонального складу ЕК; затверджений графік роботи ЕК; оформлені 

залікові книжки випускників; розпорядження про допуск студентів до 

атестації та їх розподіл на групи; зведені відомості успішності випускників; 

інші документи (накази, розпорядження, довідки, подання голові ЕК, 

рекомендації (випускової кафедри) про видачу дипломів з відзнакою), які 

необхідні для забезпечення якісної та кваліфікованої роботи ЕК; 

– готує бланки протоколів засідання ЕК.  

3.5. Перед засіданням ЕК щодо проведення захисту кваліфікаційних 

робіт секретар отримує від випускової кафедри:  

– кваліфікаційні роботи, письмові відгуки та рецензії;  

– інші матеріали, що характеризують освітню та професійну 

компетентність випускника, наукову та практичну цінність 

виконаного ним проекту (роботи): друковані статті, заявки на патент, 

патенти або їх копії, довідки або акти про впровадження результатів 

атестаційної роботи, зразки матеріалів, макети, вироби, математичні 

моделі та програми тощо;  

3.6. Перед засіданням ЕК, на якому буде проводитися атестаційний 

екзамен, секретар комісії отримує від випускової кафедри: програму 

екзамену; технічні засоби, лабораторне обладнання, демонстраційні та 

довідкові матеріали, необхідні для використання студентами під час 

підготовки та відповіді на питання атестаційного екзамену. Комплект 

екзаменаційних білетів (комплексних завдань, тестів) завідувач випускової 

кафедри передає голові комісії безпосередньо перед початком роботи ЕК. 

3.7. Під час роботи ЕК секретар: 

– доводить до відома голови і членів комісії необхідну для роботи ЕК 

інформацію;  

– готує та подає до комісії необхідні документи;  

– веде протоколи засідань ЕК, робить записи в залікових книжках 

студентів про результати атестації і надає їх на підпис голові і членам ЕК;  

– готує інформацію щодо погодинної оплати роботи членів ЕК, які не є 

працівниками інституту, та подає їх до бухгалтерії Інституту;  

– надає допомогу голові ЕК у підготовці та оформленні звіту.  

3.8. Після засідання ЕК секретар комісії:  

– подає до деканату підсумки складання екзаменів (захисту робіт), 

оформлені протоколи засідань ЕК;  

- надає декану та завідувачу випускової кафедри звіт голови ЕК 

– передає до архівного відділу кваліфікаційні роботи (письмові відповіді) 

та всі супровідні документи.  

- передає до деканату оформлені залікові книжки 

 



  

 

4. Організація і порядок роботи екзаменаційної комісії 

4.1. ЕК працює за графіком затвердженим ректором. Графік засідань 

ЕК оприлюднюється не пізніше ніж за місяць до початку її роботи. 

Складання атестаційного екзамену та захист кваліфікаційних робіт 

проводиться, як правило, у приміщеннях інституту. 

Захист кваліфікаційних робіт може проводитися на підприємствах, в 

установах та організаціях, на яких проходила практична підготовка 

здобувачів вищої освіти і для яких тематика кваліфікаційних робіт становить 

науково-теоретичний або практичний інтерес. 

4.2. На один день роботи ЕК для проведення захисту кваліфікаційних 

робіт планується екзаменаційна група чисельністю не більше 12 осіб. 

При складанні атестаційного екзамену у формі комп'ютерного 

тестування планується одна або декілька груп студентів чисельністю не 

більше 15 осіб в кожній. 

4.3. Засідання ЕК є відкритим і проводиться за участю більше ніж 

половини її складу та обов'язкової присутності голови комісії. Засідання ЕК 

оформлюється протоколом. 

Тривалість засідання не повинна перевищувати шести академічних 

годин на день. Тривалість атестаційного екзамену у формі комп'ютерного 

тестування складає 120 хвилин, а також захисту кваліфікаційної роботи 

одного студента, як правило, не повинна перевищувати 30 хвилин (за 

виключенням магістрів). 

4.4. Процедура захисту кваліфікаційної роботи передбачає: 

- оголошення секретарем ЕК прізвища, імені та по батькові здобувача, 

теми його кваліфікаційної роботи, здобутків (наукових, творчих); 

- доповідь здобувача у довільній формі про сутність роботи, отримані 

результати та ступінь виконання завдання; 

- демонстрацію презентаційних матеріалів із застосуванням 

мультимедійного обладнання; 

- відповіді на запитання членів ЕК; 

- оголошення секретарем ЕК відгуку керівника та рецензії на 

кваліфікаційну роботу; 

- відповіді студента на зауваження керівника кваліфікаційної роботи 

та рецензента; 

- оголошення голови ЕК про закінчення захисту. 

4.5. Оцінювання результатів складання атестаційних екзаменів та 

захисту кваліфікаційних робіт здійснюється за 100 - бальною шкалою, 

національною шкалою та шкалою ECTS: 

 90-100 балів – «відмінно» – високий рівень компетентності – А за 

ECTS; 

- 82-89 балів – «добре» – достатній рівень компетентності – В за ECTS; 

- 74-81 балів – «добре» – достатній рівень компетентності, мають 

місце деякі незначні помилки – С за ECTS; 

- 64-73 балів – «задовільно» – середній рівень компетентності – D за 

ECTS; 



  

 

- 60-63 балів – «задовільно» – рівень компетентності відповідає 

мінімальним критеріям – Е за ECTS; 

- менше 60 балів – «незадовільно» – FX за ECTS. 

При визначенні оцінки атестаційного екзамену та захисту 

кваліфікаційної роботи береться до уваги рівень теоретичної, наукової та 

практичної підготовки студента. 

Оцінки із захисту кваліфікаційної роботи виставляє кожен член комісії. 

Рішення ЕК про оцінку знань, виявлених при складанні атестаційного 

екзамену, захисті кваліфікаційної роботи, про присудження здобувачу 

відповідного ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації на 

закритому засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю голосів 

членів комісії, які брали участь в її засіданні. За однакової кількості голосів 

голос голови комісії є вирішальним. Повторне складання (перескладання) 

атестаційного екзамену і захист кваліфікаційної роботи з метою підвищення 

оцінки не допускається. 

4.6. Студентам, які отримали позитивні оцінки за передбаченими 

програмою підготовки формами атестації, рішенням ЕК присуджується 

ступінь вищої освіти, присвоюється кваліфікація відповідно до отриманої 

спеціальності і видається диплом встановленого зразка. 

Рішення щодо видачі студенту диплома з відзнакою приймається ЕК за 

результатами атестації і з урахуванням усіх наданих до комісії матеріалів про 

навчальні та наукові (творчі) досягнення студента під час навчання за даним 

освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем). 

4.7. Якщо відповідь студента на атестаційному екзамені або захист 

кваліфікаційної роботи не відповідає встановленим вимогам, ЕК ухвалює 

рішення про те, що студент не пройшов атестацію, і у протоколі засідання 

комісії йому проставляється оцінка «незадовільно» (0-59 балів). У випадку, 

якщо студент не з'явився на засідання ЕК для складання атестаційного 

екзамену або захисту кваліфікаційної роботи, у протоколі зазначається, що 

він є неатестованим у зв'язку з неявкою на засідання. Якщо студент не 

з'явився на засідання ЕК з поважної причини, що підтверджується 

відповідними документами, йому може бути встановлена інша дата 

складання атестаційного екзамену (захисту кваліфікаційної роботи) під час 

роботи ЕК. 

Студент, який отримав незадовільну оцінку з атестаційного екзамену або 

за результатами захисту кваліфікаційної роботи, відраховується за 

невиконання індивідуального навчального плану. 

У випадках, коли результати захисту кваліфікаційної роботи визнаються 

незадовільним, ЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист 

ту ж роботу з доопрацюванням, чи він зобов'язаний опрацювати нову тему, 

визначену випусковою кафедрою, у наступному навчальному році. 

4.8. Студенти, які не склали атестаційний екзамен або не захистили 

кваліфікаційну роботу у зв'язку з неявкою без поважних причин або 

отриманням незадовільної оцінки, мають право на повторну (з наступного 

навчального року) підсумкову атестацію протягом трьох років після 



  

 

відрахування з університету (у період роботи ЕК з відповідної спеціальності 

згідно затвердженого графіку). 

 

5. Підведення підсумків роботи екзаменаційної комісії 

5.1. Результати письмового атестаційного екзамену оголошуються 

головою ЕК після перевірки робіт не пізніше наступного дня, а оцінки із 

захисту кваліфікаційних робіт оголошуються в день їх захисту. У протокол 

заносяться: 

- оцінки, одержані за результатами атестаційного екзамену або при 

захисті кваліфікаційної роби; 

- питання, поставлені випускникам (при захисті кваліфікаційної 

роботи); 

- особливі думки членів ЕК (при захисті кваліфікаційної роботи); 

- здобутий освітній ступінь та присуджена кваліфікація; 

- рішення про видачу дипломів з відзнакою; 

- рішення про надання рекомендацій щодо вступу до аспірантури. 

Протокол підписують голова та члени екзаменаційної комісії, що брали 

участь у засіданні. Помилки та виправлення у протоколах не допускаються. 

Після проведення атестаційного екзамену або захисту кваліфікаційної 

роботи секретар екзаменаційної комісії передає бланки протоколів 

відповідальному працівнику деканату, який формує справу (зшиває окремі 

бланки протоколів, нумерує сторінки та скріплює печаткою) відповідно до 

вимог інструкції з діловодства. Протоколи зберігаються в деканаті доки не 

мине потреба, після чого передаються до архівного відділу інституту. 

5.2. За підсумками роботи ЕК голова комісії складає звіт (додаток3). У 

звіті відображають: рівень підготовки фахівців, характеристику набутих 

компетентностей, якість виконання кваліфікаційних робіт, актуальність їх 

тематики та відповідність сучасному стану науки, техніки і виробництва. 

Вказують недоліки, допущені у підготовці фахівців, зауваження щодо 

забезпечення організації роботи ЕК тощо. У ньому надають пропозиції щодо: 

- поліпшення підготовки фахівців; 

- усунення недоліків в організації проведення атестаційних екзаменів і 

захисту кваліфікаційних робіт; 

- можливості використання основних положень кваліфікаційних робіт 

в освітньому процесі, на підприємствах і в науково-дослідних установах; 

- надання випускникам за освітнім ступенем магістра рекомендацій 

продовжити навчання на третьому освітньому рівні. 

Звіт про роботу ЕК, після обговорення на заключному засіданні комісії, 

подається секретарем комісії до центру менеджменту та моніторингу якості 

освіти і ректору інституту. 

Результати роботи, пропозиції і рекомендації ЕК обговорюються на 

засіданнях випускових кафедр та вченій раді інституту. 

 

6. Розгляд апеляцій 

6.1. У випадку незгоди з оцінкою випускник має право подати апеляцію. 



  

 

Апеляція подається на ім’я ректора. Апеляція подається в день проведення 

атестаційного екзамену або захисту кваліфікаційної роботи з обов’язковими 

повідомленням декана факультету. 

6.2. У випадку надходження апеляції розпорядженням ректора 

створюється комісія для її розгляду. 

6.3. Комісія розглядає апеляції щодо порушення процедури проведення 

атестаційних екзаменів або захисту кваліфікаційних робіт. 

6.4. Апеляція розглядається протягом трьох календарних днів після її 

подачі. 

6.5. У випадку встановлення комісією порушення процедури проведення 

атестації, що вплинуло на результати оцінювання, за результатами роботи 

комісії ректор може скасувати відповідне рішення ЕК і провести повторне 

засідання ЕК у присутності представників комісії з розгляду апеляцій. 
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