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1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту», Постанови КМУ «Про затвердження Національної рамки 
кваліфікацій», «Положення про організацію освітнього процесу в КНУТД», 
Статуту та Положень КНУТД, стандартів вищої освіти та інших нормативно- 
правових актів України з питань освіти.

У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
Атестація -  це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів 
вищої освіти.

Екзаменаційна комісія (далі -  ЕК) -  комісія, що створюється для 
проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти та діє відповідно до 
Положення, яке затверджується Вченою радою КНУТД.

1.2. Екзаменаційна комісія створюється для проведення підсумкової 
атестації здобувачів вищої освіти після завершення навчання на певному рівні 
вищої освіти (далі - РВО) з метою встановлення фактичної відповідності рівня 
їх підготовки вимогам стандартів вищої освіти.

1.3. Екзаменаційна комісія створюється щорічно для кожної спеціальності 
і діє як єдина для всіх форм навчання протягом календарного року.

1.4. Затвердження складу та контроль за діяльністю екзаменаційних 
комісій здійснює ректор Університету.

1.5. Завданнями екзаменаційних комісій є:
-  комплексна перевірка й оцінка теоретичної та практичної фахової 

підготовки здобувачів вищої освіти відповідного РВО;
-  прийняття рішення про присвоєння здобувачам вищої освіти 

відповідної кваліфікації та щодо видачі диплома (диплома з відзнакою) з 
урахуванням рекомендації випускової(их) кафедри (кафедр);

-  розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки 
фахівців з відповідної спеціальності;

- дотримання вимог «Положення про порядок створення та організацію 
роботи екзаменаційної комісії».

1.6. Форма підсумкової атестації визначається освітньою програмою 
підготовки фахівців відповідної спеціальності.

1.7. Атестація проводиться у формі комплексної перевірки знань 
студентів з кількох дисциплін (комплексного екзамену з фаху) або/та окремої 
дисципліни, або захисту дипломної роботи (проекту). В окремих випадках 
можливе проведення екзаменів і захист дипломної роботи (проекту).

Програма та форма проведення екзаменів (усно, письмово, тестування) 
визначається випусковою кафедрою і затверджується Вченою радою 
факультету. Університет має право використовувати інші методи проведення 
екзаменів, у тому числі комп‘ютерне тестування студентів.

1.8. Положення, зміни та доповнення розглядає та затверджує Вчена рада 
Університету. Положення, зміни та доповнення вводяться в дію наказом 
ректора Університету.



2. Порядок комплектування екзаменаційної комісії. Обов’язки 
голови, членів та секретаря екзаменаційної комісії

2.1. Екзаменаційна комісія створюється щороку як єдина для усіх форм 
навчання у складі голови та членів комісії з кожної спеціальності та певних 
РВО. Залежно від кількості випускників можливе створення декількох 
екзаменаційних комісій з одної спеціальності або однієї екзаменаційної комісії 
для кількох споріднених спеціальностей у межах відповідної галузі знань, як 
правило, на одному факультеті, в інституті.

2.2. Випускові кафедри та кафедри, що проводять екзамени з окремих 
дисциплін, подають до навчального відділу Подання до затвердження голів ЕК 
(додаток 1) не пізніше ніж за 2,5 місяці до початку роботи ЕК.

Список голів ЕК (додаток 2) затверджується наказом ректора 
Університету не пізніше ніж за 2 місяці до початку роботи екзаменаційних 
комісій.

2.3. Головою екзаменаційної комісії призначається фахівець у відповідній 
галузі або провідний науковець відповідного напряму наукової діяльності. 
Головою екзаменаційної комісії може призначатись науково-педагогічний 
працівник з відповідної спеціальності, який не є штатним працівником 
Університету.

Одна й та сама особа може бути головою екзаменаційної комісії не 
більше трьох років поспіль.

Голова екзаменаційної комісії зобов‘язаний:
-  ознайомити всіх членів екзаменаційної комісії з їх правами та 

обов‘язками;
-  довести до членів екзаменаційної комісії основні завдання та вимоги 

щодо атестації здобувачів вищої освіти, критерії оцінювання якості підготовки 
випускників, розклад роботи екзаменаційної комісії, особливості організації та 
проведення комплексного екзамену з фаху (дисципліни) або захисту дипломної 
роботи (проекту);

-  забезпечити роботу екзаменаційної комісії відповідно до затвердженого 
графіку;

-  обов‘язково бути присутнім на проведенні екзамену або захисту 
дипломної роботи (проекту), на засіданнях ЕК під час обговорення результатів 
екзаменів, виставлення оцінок, вирішення питань про присвоєння ступеня, 
професійної кваліфікації та прийняття рішення про видачу дипломів 
державного зразка або відмову в їх видачі;

-  розглядати звернення здобувачів вищої освіти з питань комплексного 
екзамену з фаху (дисципліни) або захисту дипломної роботи (проекту) та 
приймати відповідні рішення;

-  контролювати роботу секретаря екзаменаційної комісії щодо підготовки 
необхідних документів; -  організувати складання звіту про результати роботи 
екзаменаційної комісії.

2.4. Заступником голови екзаменаційної комісії (за необхідності) можуть 
призначатися: ректор Університету або проректор, декан факультету, директор 
інституту, завідувач випускової кафедри або один із членів екзаменаційної 
комісії.



2.5. До складу екзаменаційної комісії можуть входити:
-  ректор Університету або проректор з науково-педагогічної роботи;
-  декан факультету або його заступник;
-  завідувачі кафедр, професори, доценти профілюючих кафедр, наукові 

співробітники;
-  фахівці з відповідних видів економічної та виробничої діяльності, 

представники галузевих об‘єднань роботодавців, працівники науково-дослідних 
інститутів, інших вищих навчальних закладів.

2.6. Персональний склад членів екзаменаційної комісії затверджується 
наказом ректора, як правило, за місяць до початку роботи ЕК. Кількість членів 
екзаменаційної комісії становить не більше чотирьох осіб (в окремих випадках 
кількість членів ЕК може бути збільшено до шести осіб).

Завідувач випускової кафедри вносить пропозиції щодо формування 
складу Екзаменаційних комісій для проведення підсумкової атестації фахового 
спрямування.

Відповідальність за формування складу ЕК покладається на завідувача 
випускової кафедри.

2.7. Секретар екзаменаційної комісії призначається наказом ректора з 
числа штатних працівників факультету (інституту) і не є членом ЕК. Секретар 
екзаменаційної комісії забезпечує правильне і своєчасне оформлення 
документів.

До початку роботи екзаменаційної комісії секретар повинен:
-  підготувати бланки протоколів засідання ЕК в кількості, що відповідає 

нормам на один день захисту (складання іспиту);
-  підготувати відомість результатів успішності комп‘ютерного 

тестування студентів зі спеціальності (якщо таке передбачено);
-  отримати супровідні документи (накази, розпорядження, відомості про 

виконання студентами навчального плану і отримані оцінки, залікові книжки 
тощо), що необхідні для забезпечення якісної та кваліфікованої роботи ЕК.

Під час роботи екзаменаційної комісії секретар:
-  доводить до відома голови і членів екзаменаційної комісії інформацію, 

що стосується її роботи;
-  веде протоколи засідань ЕК.
Перед засіданням екзаменаційної комісії щодо проведення захисту 

дипломної роботи (проекту) секретар отримує від випускової кафедри:
-  дипломні роботи (дипломні проекти);
-  письмові відгуки, рецензії на дипломні роботи (дипломні проекти);
-  довідки підприємств, установ і організацій про дозвіл на використання 

їх матеріалів при написанні дипломної роботи (дипломного проекту) за 
наявності;

-  довідки або акти про впровадження наукових досліджень, листи- 
замовлення підприємств на виконання дипломного проекту (дипломної роботи) 
за наявності;

-  копії публікацій студентів за їх наявності, тощо.
Після засідання екзаменаційної комісії секретар повертає на випускову 

кафедру дипломні роботи (проекти) та отримані супровідні документи.



2.8. Участь у роботі ЕК членів комісії планується як педагогічне 
навантаження з відповідною оплатою. Оплата праці голови та членів 
екзаменаційної комісії, що не працюють в КНУТД, здійснюється погодинно 
відповідно до чинного законодавства.

З л  • • •  ^  • « _ » • • •  •••. Організація і порядок роботи екзаменаційної комісії

3.1. Екзаменаційні комісії працюють у строки, визначені графіком 
освітнього процесу на поточний навчальний рік, що розробляється на основі 
навчальних планів, затверджується ректором (проректором з науково - 
педагогічної роботи) і доводиться до керівників факультетів (інститутів), 
випускових кафедр до початку навчального року.

3.2. Графік роботи екзаменаційної комісії, узгоджений з її головою, 
затверджується проректором з науково-педагогічної роботи і доводиться до 
відповідальних осіб, як правило, за місяць до початку складання комплексних 
екзаменів з фаху (дисципліни) або захисту дипломних робіт (проектів).

Випускові кафедри не пізніше ніж за два місяці до початку роботи 
екзаменаційної комісії подають до навчального відділу склад ЕК та графік 
засідань ЕК (додатки 3 і 4) для підготовки наказу.

ЕК проводять засідання відповідно до затвердженого графіку, який 
порушувати суворо заборонено.

Зміни до графіку засідань ЕК затверджуються проректором з освітньої 
діяльності на підставі письмового звернення завідувача випускової кафедри або 
декана факультету у встановленому порядку.

Завідувач кафедри відповідає за своєчасне і якісне виконання 
функціональних обов’язків кафедри в частині забезпечення ефективної роботи 
ЕК та дотримання вимог Положення.

За порушення вимог Положення, завідувач випускової кафедри несе 
персональну відповідальність із застосуванням заходів дисциплінарного впливу 
відповідно до вимог законодавства.

Якщо студенти однієї спеціальності складають і екзамен з окремої 
дисципліни, і комплексний екзамен з фаху чи захист дипломної роботи 
(проекту) зі спеціальності, то кафедра, що проводить екзамен з окремої 
дисципліни, узгоджує графік засідань ЕК з випусковою кафедрою і подає його 
до навчального відділу.

3.3. Не пізніше ніж за один день до початку екзаменів або захисту 
дипломної роботи (дипломного проекту) до екзаменаційної комісії подаються:

-  наказ (витяг з наказу) про затвердження персонального складу 
екзаменаційної комісії зі спеціальності;

-  розклад роботи ЕК;
-  списки студентів (за навчальними групами), допущених до складання 

комплексного екзамену з фаху(дисципліни), або захисту дипломної роботи 
(проекту);

-  залікові книжки (індивідуальні плани) студентів, допущених до 
складання комплексного екзамену з фаху (дисципліни), або захисту дипломної 
роботи (проекту);



-  результати наукової (творчої) роботи студентів, допущених до 
складання комплексного екзамену з фаху (дисципліни), або захисту дипломної 
роботи (проекту);

-  екзаменаційні матеріали (екзаменаційні білети, комплексні 
кваліфікаційні завдання тощо), розроблені відповідно до програми 
комплексного екзамену з фаху (дисципліни).

При складанні комплексного екзамену з фаху, екзаменів з окремих 
дисциплін до екзаменаційної комісії додатково подаються:

-  програма комплексного екзамену з фаху (екзамену з окремих 
дисциплін);

-  критерії оцінювання усних або письмових (тестових) відповідей 
студентів;

-  комплект екзаменаційних білетів, комплексних завдань або письмових 
контрольних робіт;

-  варіанти правильних відповідей (при тестовій формі); перелік наочного 
приладдя, матеріалів довідкового характеру, технічні та дидактичні засоби й 
обладнання, що дозволені для використання студентами під час підготовки та 
відповідей на питання у ході екзамену.

Екзаменаційні білети, варіанти завдань, перелік матеріалів та обладнання 
подаються голові екзаменаційної комісії.

При захисті дипломних робіт (проектів) до екзаменаційної комісії 
подаються:

-  дипломна робота (дипломний проект) студента із записом висновку 
завідувача випускової кафедри про допуск студента до захисту;

-  письмовий відгук керівника з характеристикою діяльності випускника 
під час виконання дипломної роботи (дипломного проекту);

-  письмова рецензія на дипломну роботу (дипломний проект).
Примітка. Рецензування дипломних робіт (проектів) доручають

висококваліфікованим спеціалістам виробничих, наукових і проектних 
організацій, працівникам і викладачам вищих навчальних закладів. Склад 
рецензентів затверджується деканом факультету за поданням завідувача 
випускової кафедри Університету. Рецензія повинна мати оцінку роботи 
(проекту) за прийнятою шкалою оцінки знань. Негативна рецензія не є 
підставою для відхилення роботи (проекту) від її захисту.

До екзаменаційної комісії можуть подаватися й інші матеріали, що 
характеризують освітню та професійну компетентність випускника, наукову та 
практичну цінність виконаної ним роботи (проекту): друковані статті, заяви на 
патент, патенти, акти про практичне впровадження результатів дипломного 
проектування, зразки матеріалів, макети, вироби, нові технології, оригінальні 
математичні моделі та програми тощо.

3.4. Складання комплексних екзаменів з фаху (дисципліни) чи захист 
дипломної роботи (дипломного проекту) проводиться на відкритому засіданні 
екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу за обов’язкової 
присутності голови ЕК.

3.5. Засідання екзаменаційної комісії оформляються протоколами 
(додатки 5, 6, 7, 8). У протоколах відображаються: оцінка, отримана студентом 
під час атестації; рішення ЕК про присвоєння студенту ступеня, кваліфікації за



відповідною спеціальністю, а також інформація про видачу йому диплома 
(диплома з відзнакою).

На отримання диплома з відзнакою може претендувати студент 
випускного курсу, який протягом навчання за певним рівнем вищої освіти:

-  отримав підсумкові оцінки «відмінно» з не менше, ніж 75 відсотків усіх 
навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом, а з решти навчальних 
дисциплін -  оцінки «добре»;

-  склав комплексний екзамен з фаху (окремої дисципліни), або/та 
захистив дипломну роботу (проект) з оцінками «відмінно».

Остаточне рішення щодо видачі студенту випускного курсу диплома з 
відзнакою приймає Екзаменаційна комісія за результатами атестації і з 
врахуванням усіх поданих до ЕК матеріалів.

Усі розділи протоколів повинні бути заповнені. Помилки та виправлення 
у протоколах не допускаються. Секретар ЕК несе персональну 
відповідальність за правильність оформлення протоколів.

Протокол підписують голова та члени екзаменаційної комісії, що брали 
участь у засіданні.

Рішення екзаменаційної комісії про оцінку результатів складання 
комплексних екзаменів з фаху (дисципліни) або (та) захисту робіт (проектів), а 
також про видачу випускникам дипломів (дипломів з відзнакою) про закінчення 
вищого навчального закладу, отримання певного ступеня вищої освіти та 
здобуття певної кваліфікації приймається на закритому засіданні 
екзаменаційної комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів 
членів ЕК, які брали участь в її засіданні. При однаковій кількості голосів 
голова екзаменаційної комісії має вирішальний голос. Оцінки виставляє кожен 
член ЕК, а голова підсумовує їх результати по кожному студенту. За 
теоретичну і практичну частини екзамену виставляється одна оцінка.

Після проведення захисту (іспиту) секретар екзаменаційної комісії 
передає протоколи відповідальному працівнику відділу кадрів.

3.6. Захист дипломної роботи (дипломного проекту) здійснюється як в 
Університеті, так і на підприємствах, установах та організаціях різних форм 
власності, для яких тематика проектів (робіт), поданих до захисту, становить 
науково-теоретичну або практичну значущість. У цьому випадку виїзне 
засідання ЕК оформлюється так, як і засідання, що проводиться в Університеті.

3.7. Проведення засідання екзаменаційної комісії при захисті дипломної 
роботи (дипломного проекту) включає:

-  оголошення секретарем ЕК прізвища, імені та по батькові студента, 
теми його роботи (проекту);

-  оголошення здобутків студента (наукових, творчих, рекомендацій 
випускової кафедри);

-  доповідь студента у довільній формі про сутність роботи (проекту), 
основні технічні (наукові) рішення, отримані результати та ступінь виконання 
завдання.

При цьому можуть використовуватися різні форми візуалізації доповіді:
-  обов‘язковий графічний матеріал проекту, визначений завданням на 

дипломне проектування, слайди, мультимедійні проектори, аудіо-, 
відеоапаратура тощо;



-  демонстрацію експерименту; залежно від часу, який необхідний для 
його демонстрації в повному обсязі, або можливості розміщення 
експериментального обладнання, макетів, зразків тощо демонстрація може 
проводитися або безпосередньо на засіданні екзаменаційної комісії або 
напередодні захисту в лабораторії, де знаходиться експериментальний зразок, у 
присутності членів екзаменаційної комісії, яким головою ЕК доручено 
ознайомлення з експериментальною частиною проекту (роботи);

-  відповіді на запитання членів екзаменаційної комісії;
-  оголошення секретарем ЕК відгуку керівника або виступ керівника зі 

стислою характеристикою роботи випускника в процесі підготовки роботи 
(проекту);

-  оголошення секретарем ЕК рецензії на роботу (проект);
-  відповіді студента на зауваження керівника роботи (проекту) та 

рецензента;
-  оголошення голови екзаменаційної комісії про закінчення захисту.
3.8. Захист комплексної роботи (проекту), як правило, планується і 

проводиться на одному засіданні екзаменаційної комісії, причому студенту, 
який захищається першим, доручається доповісти як про загальну частину 
роботи (проекту), так і про індивідуальну частину зі збільшенням (за 
необхідності) часу на доповідь.

Усі студенти, які виконували комплексну роботу (проект), повинні бути 
повною мірою обізнані із загальною частиною роботи і готові до запитань 
членів екзаменаційної комісії не тільки з індивідуальної, а й із загальної 
частини роботи.

При складанні екзамену у письмовій формі (повністю або частково) 
допускається об‘єднання в один потік не більше двох академічних груп.

3.9. Оцінювання результатів складання екзаменів та (або) захисту 
дипломних робіт (проектів) здійснюється відповідно до прийнятої в 
Університеті системи контролю знань.

Повторне складання екзамену і захист дипломної роботи (проекту) з 
метою підвищення оцінки не дозволяється.

3.10. Студент, який отримав незадовільну оцінку при складанні екзамену 
або захисті дипломної роботи (проекту) чи не з‘явився на засідання ЕК без 
поважної причини, відраховується з Університету. Йому видається академічна 
довідка встановленого зразка.

У разі, коли захист дипломної роботи (проекту) визнається 
незадовільним, екзаменаційна комісія встановлює, чи може студент подати на 
повторний захист ту саму роботу (проект) з доопрацюванням, чи він 
зобов‘язаний опрацювати нову тему, визначену випусковою кафедрою.

Студент, який не склав комплексний екзамен з фаху (дисципліни) або не 
захистив дипломну роботу (проект), допускається до повторного складання 
екзаменів чи захисту дипломної роботи (проекту) протягом трьох років після 
відрахування з Університету.

Якщо атестація окремих спеціальностей передбачає проведення 
комплексного екзамену з фаху (дисципліни) і захист дипломної роботи 
(проекту) або проведення двох екзаменів, то одержання незадовільної оцінки з



першого екзамену позбавляє студента права у поточному навчальному році 
складати наступний екзамен або захищати дипломну роботу (проект).

Примітка. Якщо студент отримав незадовільну оцінку з екзамену, 
складання якого передбачено не на випускному курсі, його повторне складання 
проводиться згідно наказу ректора за поданням декана факультету 
(директора інституту). У разі повторного отримання незадовільної оцінки 
студент відраховується з Університету.

3.11. Студенту, що не склав екзамен або не захистив дипломну роботу 
(проект) з поважної причини (документально підтвердженої), термін атестації 
може бути продовжений ректором Університету до наступного терміну роботи 
екзаменаційної комісії, але не більше ніж на один рік.

3.12. Студентам, які успішно склали комплексні екзамени з фаху 
(дисципліни), а також захистили роботу (проект) відповідно до освітньої 
програми підготовки, рішенням екзаменаційної комісії присвоюються 
відповідний ступінь, кваліфікація. На підставі цих рішень в Університеті 
видається наказ про випуск, у якому зазначається відповідний ступінь, 
кваліфікація, протокол комісії та номер диплома (диплома з відзнакою) 
фахівця.

4. Підведення підсумків роботи екзаменаційної комісії

4.1. Результати письмових екзаменів оголошуються головою 
екзаменаційної комісії після перевірки робіт не пізніше наступного робочого 
дня, а оцінки з усних екзаменів та захисту робіт (проектів) оголошуються в день 
їх складання (захисту).

4.2. За підсумками діяльності екзаменаційної комісії голова ЕК 
організовує складання звіту, який затверджується на її заключному засіданні. 
Орієнтовна структура та зміст звіту голови ЕК за результатами захисту 
дипломних магістерських робіт (проектів) наведено у додатку 14. За 
аналогічною структурою складається звіт голови ЕК за результатами прийому 
підсумкових екзаменів.

У звіті відображаються рівень підготовки фахівців зі спеціальності і 
характеристика знань, умінь та компетентностей випускників, якість виконання 
робіт (проектів), актуальність їх тематики та відповідність сучасному стану 
науки, техніки і виробництва.

Вказуються недоліки, допущені у підготовці фахівців, зауваження щодо 
забезпечення організації роботи екзаменаційної комісії тощо.

Крім того, у звіті даються пропозиції щодо:
-  поліпшення якості підготовки фахівців;
-  усунення недоліків в організації проведення екзаменів і захисту 

дипломних магістерських робіт (проектів);
-  можливості публікації основних положень дипломних магістерських 

робіт (проектів), їх використання в освітньому процесі, на підприємствах, 
установах та організаціях;

-  надання випускникам за освітнім ступенем “бакалавр” рекомендації 
вступу до магістратури;



-  надання випускникам магістерського РВО рекомендації щодо вступу до 
аспірантури.

4.3. Результати роботи, пропозиції і рекомендації екзаменаційної комісії 
обговорюються на засіданнях випускових кафедр, Вчених рад факультетів 
(інститутів), засіданнях Вченої ради університету.

4.4. Секретар екзаменаційної комісії подає:
до навчального відділу:
-  списки студентів, що склали комплексний екзамен з фаху (дисципліни) 

або захистили дипломну магістерську роботу (проект) наступного дня після 
засідання ЕК (додатки 9, 10);

-  результати проведення екзамену або захисту дипломних магістерських 
робіт (проектів) на третій день після останнього засідання ЕК (додатки 11, 12);

-  звіт про роботу ЕК на третій день після останнього засідання ЕК.
в деканат (інститут) наступного дня після засідання ЕК:
-  відомість атестації;
-  списки студентів, що не пройшли атестацію (додаток 13).
-  залікову книжку (індивідуальний навчальний план студента);
-  протоколи засідання ЕК.

5. Розгляд апеляцій

5.1. У випадку незгоди з оцінкою випускник має право подати апеляцію. 
Апеляція на ім‘я ректора Університету подається ректору або проректору з 
науково-педагогічної роботи. Апеляція подається в день проведення 
комплексного екзамену з фаху (окремої дисципліни), або захисту дипломної 
магістерської роботи (проекту) з обов‘язковим повідомленням декана 
факультету (директора інституту).

5.2 У випадку надходження апеляції розпорядженням ректора 
створюється комісія для розгляду апеляції. Головою комісії призначається 
проректор, декан факультету, директор інституту, їх заступники або директор 
Навчально-методичного центру управління підготовкою фахівців. Склад комісії 
затверджується розпорядженням ректора.

5.3. Комісія розглядає апеляції випускників з приводу порушення 
процедури проведення комплексного екзамену з фаху (окремої дисципліни), 
або захисту дипломної магістерської роботи (проекту), що могло негативно 
вплинути на оцінку Екзаменаційної комісії.

Комісія не розглядає питання змісту й структури білетів (комплексних 
кваліфікаційних завдань), а також випадків порушень особою правил поведінки 
під час проведення комплексного екзамену з фаху (окремої дисципліни), або 
захисту дипломної магістерської роботи (проекту).

5.4. Апеляція розглядається протягом трьох календарних днів після її 
подачі.

5.5. У випадку встановлення комісією порушення процедури проведення 
атестації, яке влипнуло на результати оцінювання, комісія пропонує ректору 
Університету скасувати відповідне рішення ЕК і провести повторне засідання 
ЕК в присутності представників комісії з розгляду апеляції.



ПОЛОЖЕННЯ
про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в 

Київському національному університеті технологій та дизайну

Д и р е к т о р  
Н М І [ У П Ф

Д и р е к т о р
Н Н І С Т Н

М о р г у л е ц ь  О. Ь.

В л а с ю к  Т. М.



П  О Д  А  Н  Н  Я

до затвердження голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої 
підготовки кадрів до вимог стандартів вищої освіти та присвоєння їм  ступеня і кваліфікації за певним рівнем вищої освіти

в К иївськом у національном у ун іверситеті технологій та дизайну на 20__рік

№
з/п

Прізвище, ім’ я та по 
батькові голови комісії

Найменування установи, 
посада.

Вчений ступінь, вчене звання Який навчальний 
заклад закінчив, 

коли

Присвоєна 
кваліфікація і 

спеціальність за 
дипломом

Термін 
роботи за 

фахом

Період
роботи
комісії

1 2 3 4 5 6 7 8

Код та назва спеціальності

Декан факультету ______________________  ___________________
підпис ПТБ

Завідувач кафедри ______________________  ___________________
підпис ПТБ

Дата "_______ " ____________20______ р.



Додаток 2 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Ректор КНУТД

Т.М.Грищенко 
___ 20__ року

ПОДАННЯ
до затвердження голів екзаменаційних комісій з установлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до

вимог стандартів вищої освіти та присвоєння їм ступеня і кваліфікації за ___________________________________ рівнем
вищої освіти в Київському національному університеті технологій та дизайну на 20___рік

№
з/п

Прізвище, ім ’я, 
по батькові

Найменування установи, 
посада

Вчений ступінь, 
вчене звання

Який навчальний 
заклад закінчив і 

коли

Присвоєна кваліфікація і 
спеціальність за дипломом

Строк
роботи

за
фахом

Строк 
роботи в 

ЕК

1 2 3 4 5 6 7 8
*

*

* Вказується код і повна назва напряму підготовки, спеціальності відповідного освітньо-кваліс 

М.П. Ректор ________________
(підпис)

ікаційного рівня.

Т.М.Грищенко



кафедри

С К Л А  Д ЕК №

з напряму

№
п/п

Прізвище, ім’я 
та по батькові

Посада Місце роботи 
/ назва кафедри /

1.
голова

2.
члени

3.

4.

5.

6.
секретар

Склад ЕК узгоджено із завідувачем кафедри техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів 
(якщо в складі ЕК є її представник).

Завідувач кафедри____________________  ________________________  .
/ підпис / / ПТБ /

Дата «_____ »_______________ 20____ р

Г Р А  Ф Т К
засідань ЕК з прийому комплексного екзамену з фаху / 

із захисту дипломних магістерських робіт (проектів)

Рівень вищої освіти
№ бакалаврський
п/п Дата Час Аудиторія

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Завідувач кафедри____________________  _______________
/ підпис / / ПТБ /

Дата «_____ »_______________ 20____ р



кафедри

С К Л А  Д ЕК №

зі спеціальності

№
п/п

Прізвище, ім’я 
та по батькові

Посада Місце роботи 
/ назва кафедри /

1.
голова

2.
члени

3.

4.

5.

6.
секретар

Склад ЕК узгоджено із завідувачами відповідних кафедр факультету економіки та бізнесу і 
кафедри техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів (якщо в складі ЕК є їх 
представники).

Завідувач кафедри____________________  ________________________  .
/ підпис / / ПТБ /

Дата «_____ »_______________ 20____ р
(підпис)

Г Р А  Ф Т К
засідань ЕК з прийому підсумкового екзамену / із захисту дипломних магістерських робіт (проектів)

№
РВО - Магістерський

п/п Дата Час Аудиторія

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Завідувач кафедри____________________  _______________
/ підпис / / ПТБ / 

Дата «_____ »_______________ 20____ р



КИЇВСЬКИЙ НАЦТОНАЛЬНИЙ УНТВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГТЙ ТА ДИЗАЙНУ

П Р О Т О К О Л № _________  від «______ »_________________ 2 0 _____ р.

засідання Екзаменаційної комісії № _________

про складання підсумкового екзамену з дисципліни 

студентом(кою)_______________________________________

спеціальність

Голова

/ назва дисципліни / 

/ прізвище, ім, я, по батькові студента /

/ назва спеціальності /

ПРИСУТНІ:

Члени ЕК
/ ПТБ, посада, вчені ступінь і звання /

/ ПТБ, посада, вчені ступінь і звання /

ЗАПИТАННЯ (ЗАВДАННЯ):

1.

2.

3.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДПОВІДЕЙ_____________________________________________

/правильні повні; в основному правильні; правильні, але не повні; в основному правильні, але не повні; неправильні; тощо/

УХВАЛИЛИ:

Визнати, що студент(ка)________________________________________________________________________
/ ПТБ студента /

склав(ла) підсумковий екзамен з оцінкою
за національною шкалою_______________________________ ; кількість балів_____________

Голова ЕК : ___________________________  _________________________________________________
/ підпис / / ПТБ /

Члени ЕК : __________________________  ______________________________________________



КИЇВСЬКИЙ НАЦТОНАЛЬНИЙ УНТВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГТЙ ТА ДИЗАЙНУ

П Р О Т О К О Л № _________  від «______ »_________________ 2 0 _____ р.

засідання Екзаменаційної комісії № _________

про складання комплексного екзамену з фаху з дисциплін професійного спрямування 

спеціальність____________________________________________________________________________________

/назва спеціальності/

студентом(кою)____________________________________________________________________________________
/прізвище, ім, я, по батькові студента/

ПРИСУТНІ:

Голова___________________________________________________________________________________________
/ ПТБ, посада, вчені ступінь і звання /

Члени ЕК _______________________________________________________________________________________

/ ПТБ, посада, вчені ступінь і звання /

ЗАПИТАННЯ (ЗАВДАННЯ):

1.

2.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДПОВІДЕЙ

/правильні повні; в основному правильні; правильні, але не повні; в основному правильні, але не повні; неправильні; тощо/

УХВАЛИЛИ:

Визнати, що студент(ка)_____________________________________________________________________
/ ПТБ студента /

склав(ла) комплексний екзамен з фаху з оцінкою
за національною шкалою___________________________ ;кількість балів______________ .

Голова ЕК :
/ підпис / / ПТБ /

Члени ЕК :

3



КИЇВСЬКИЙ НАЦТОНАЛЬНИЙ УНТВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГТЙ ТА ДИЗАЙНУ

П Р О Т О К О Л № _________  від «______ »_________________ 2 0 _____ р.

засідання Екзаменаційної комісії № _________

про складання комплексного підсумкового екзамену з фаху (РВО - бакалаврський)

студентом(кою)____________________________________________________________________________________
/ прізвище, ім’ я, по батькові студента /

ПРИСУТНІ:
Голова_____________________________________________________________________________________________

/ ПТБ, посада, вчені ступінь і звання, /
Члени ЕК

/ ПТБ, посада, вчені ступінь і звання /

ЗАПИТАННЯ (ЗАВДАННЯ):
1.

2.

3.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДПОВІДЕЙ

/правильні повні; в основному правильні; правильні, але не повні; в основному правильні, але не повні; 
неправильні; тощо/

УХВАЛИЛИ:

1. Визнати, що студент(ка) склав(ла) екзамен з оцінкою
за національною шкалою________________ ;кількість балів______________ ; за шкалою ЕСТ8______________ .

2. Видати____________________________________________________________________________________________
/ПТБ студента/

диплом__________________________________________________________________________________ та присвоїти
/бакалавра, бакалавра з відзнакою/

кваліфікацію :
ступінь вищої освіти бакалавр
напрям підготовки (спеціальність)_____________________________________________________________________

/шифр та назва/
спеціалізація_________________________________________________________________________________________
освітня програма_____________________________________________________________________________________
професійна кваліфікація______________________________________________________________________________
Примітка: рядки із написами про спеціалізацію, освітню програму, професійну кваліфікацію 
заповнюються у разі необхідності.



3. Відзначити, щ о__________________________________________________  рекомендований до продовження
/ ПТБ студента/

навчання .

Голова ЕК :
/ підпис / / ПТБ /

Члени ЕК :

Секретар ЕК:



Додаток 8 ( бланк друкувати з двох сторін аркуша) 

КИЇВСЬКИЙ НАЦТОНАЛЬНИЙ УНТВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГТЙ ТА ДИЗАЙНУ

П Р О Т О К О Л № _____ від „___ „ ________________ 20____ року

засідання Екзаменаційної комісії № _____

З розгляду дипломного(ї) проекту (роботи) студента(ки)_____________________

(прізвище, ім’я та по батькові) 
на тему__________________________________________________________

ПРИСУТНТ:

Г олова ЕК
(науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ім ’я, по батькові)

члени ЕК

ДИПЛОМНИЙ(У) ПРОЕКТ (РОБОТУ) ВИКОНАНО:

під керівництвом________________________________________________________
(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)

з консультацією___________________________________________________________
(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім ’я, по батькові)

ДО ЕКЗАМЕНАЦТЙНОЇ КОМТСТЇ ПОДАНО ТАКТ МАТЕРТАЛИ:

1. Креслення, презентації н а_____ аркушах.
2. Рецензія______________________________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ім’я, по батькові)

3. Навчальна карта студента
4. Резюме до дипломного проекту (роботи)

(вказати мову)
мовою.



Після повідомлення студента (протягом___хв.) про виконаний дипломний(у) проект (роботу)
йому поставлені такі запитання:
1 .________________________________________________________________________________________________

(прізвище й ініціали особи, що поставила запитання, зміст запитання)

3.

4.

5.

УХВАЛИЛИ:

1. Визнати, що студент(ка)
(прізвище та ініціали)

виконав(ла) і захистив(ла) дипломний(у) проект (роботу) з оцінкою
за національною шкалою________________ ;кількість балів______________ ; за шкалою ЕСТ§_

2. Присвоїти
(прізвище, ім’я, по батькові)

кваліфікацію :
ступінь вищої освіти магістр
спеціальність___________________________________

/шифр та назва/
спеціалізація____________________________________
освітня програма_______
професійна кваліфікація_

Примітка: рядки із написами про спеціалізацію, освітню програму, професійну кваліфікацію 
заповнюються у разі необхідності.

3. Видати диплом__________________________________________________________________________________
(з відзнакою, звичайного зразка)

4. Відзначити, що

Голова ЕК:
(підпис) (прізвище та ініціали)

Члени ЕК:

(прізвище та ініціали й посада особи, що склала протокол, підпис )



С писок студентів, що склали комплексний екзамен з фаху (дисципліни)
ЕК №

від «_______»__________________20______ р.

№
з/п

Прізвище, ім, я та 
по батькові

№
протоколу

Зразок
диплому* Оцінка Група

1.

2 .

3 .

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

21.

22.

23.

* Відмітити дипломи з відзнакою

Голова Е К _________________________________________________________________
/ ПІБ / / підпис /

Секретар ЕК



С писок студентів, що захистили дипломну магістерську (роботу) проект в

ЕК № ______

від «____ »_____________ 20____р.

№
з/п

Прізвище, ім , я, по батькові
№

протоколу
* Зразок 
диплому

Оцінка Група

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

* Відмітити дипломи з відзнакою

Голова ЕК _________________________  ___________
/ ПІБ / / підпис /

Секретар ЕК



Р Е З У  Л  Ь Т А  Т И  
п роведення підсум кової атестації бакалаврів в 20____ /20____ н.р.

Шифр
№ ЕК Допущено Склали

екзамен

Оцінки ЕК Отримали
з

відзнакою

Рекомендовано ЕК

відмінно добре задовільно незадовільно вступ на навчання за освітнім рівнем 
магістр

Д енна форма навчання

Заочна форма навчання

Завідувач кафедри 

Дата "_______"___

/підпис/ 

2 0 ___ р.

/ПІБ/



Р Е З У  Л  Ь Т А  Т И  
захисту диплом них м агістерських робіт (проектів) в 20____ /20____ н.р.

Шифр
спеціаль

ності

№
ЕК

Допу
щено

Захис
тились

Оцінки ЕК

Диплом
з

відзна
кою

Реком. 
ЕК до 
аспіран

тури

Виконання ДМР (проектів)

Реком. 
ЕК до 
впро- 

ваджен.

Захист
на

підпри
ємстві

Комплексні ДМР 
(проекти)

Впрова
джено

Економ.
ефект

(тис.грн.)

онін

ді«

ер
ю од

§
ньлі
одоа

ео

О нь
лі

•рЗ
о адо
00ен

дослідні реальні
замов.
підпри
ємством

міжка-
федра-

льні

кафед
ральні

к-сть
студен

тів

Д енна форма навчання

Заочна форма навчання

Завідувач кафедри ____________________________  ______________
/підпис/ /ПТБ/

Дата "_______"________________ 2 0 ____р.



С писок студентів, що не пройшли підсумкову атестацію в

ЕК № ______

від «____ »_____________ 20____р.

№
з/п

Прізвище, ім ’я, по батькові Група

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Секретар ЕК _____________
/ ПТБ / / підпис /



Рекомендації щодо структури звіту голови екзаменаційної комісії

З В І Т 

про роботу екзаменаційної комісії №  

із захисту дипломних магістерських проектів (робіт) 
рівня вищої освіти_____________________________________________

другого (магістерського)
за спеціальністю__________________________________________________

(шифр та назва спеціальності)

. Склад екзаменаційної комісії та організація її роботи із захисту 
дипломних магістерських робіт (проектів)

Екзаменаційна комісія із захисту дипломних магістерських робіт (проектів)
«_____________ » рівня вищої освіти призначена наказом ректора КНУТД від
«___»____________ 20___ р. №______ у складі:

Г олова комісії_____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада)

Члени комісії:____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада)

Секретар комісії___________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада)

За період роботи екзаменаційної комісії з «___»____________  20__ р. по
«___»__________  20__ р. проведено _____ засідань із захисту дипломних
магістерських робіт (проектів):

(зазначається назва, номер, дата наказу про допуск до підсумкової атестації, 
дата проведення кожного засідання, кількість присутніх членів ЕК та захистів, що 
відбулися на ньому). Наводиться інформація про кількість допущених студентів до 
підсумкової атестації та фактична кількість студентів, які пройшли (не пройшли) 
атестацію.

Далі у Звіті у довільній формі надається така інформація:
-  якісний склад керівників дипломних магістерських робіт (проектів), за 

зразком таблиці 1.



Таблиця 1
Якісний склад керівників дипломних магістерських робіт (проектів) за

спеціальністю

Посада наукового 
керівника

Кількість дипломних 
магістерських робіт 

(проектів)

Питома вага, %

Професори
Доценти
Всього: 100 %

-  якісний аналіз результатів захисту за зразком таблиці 2.

Таблиця 2
Результати захисту дипломних магістерських робіт (проектів) за

спеціальністю
Результати

захисту Дата засідання № 1 Дата засідання № __ Всього

“Відмінно” кількість (%) кількість (%) кількість (%)
“Добре” кількість (%) кількість (%) кількість (%)

“Задовільно” кількість (%) кількість (%) кількість (%)
“Незадовільно” кількість (%) кількість (%) кількість (%)

Разом Кількість (100%) Кількість (100%) Кількість
(100%)

-  організаційні питання роботи комісії (розклад роботи ЕК), повнота та 
відповідність забезпечення необхідними матеріалами і документами;

-  якість критеріїв оцінювання наукового рівня дипломних магістерських робіт 
(проектів), повноти і логічності доповідей та відповідей на запитання членів ЕК 
при захисті;

-  порядок обговорення результатів захисту, наявність особливих думок членів
ЕК;

-  технічне забезпечення захисту (підготовленість аудиторій до публічного 
захисту, наявність аудіо-, відео- та/або комп’ютерної техніки, можливість 
демонстрації діючих макетів, зразків);

-  загальної думки членів ЕК щодо відповідності наведених показників 
сучасним вимогам;

-  відповідність тематики дипломних магістерських робіт (проектів) профілю 
спеціальності, актуальність тематики;

-  загальну характеристику проектів, які рекомендовані до впровадження або 
мають наукову (практичну) цінність;

-  стислу характеристику випускників, рекомендованих до навчання в 
аспірантурі (магістратурі).

-  врахування пропозицій і зауважень попередніх ЕК;
-  зауваження та рекомендації щодо організації роботи ЕК.



2. Аналіз якості підготовки випускників

У цьому розділі на підставі аналізу змісту дипломних магістерських робіт 
(проектів) та їх захисту відображаються:

-  рівень підготовки фахівців відповідного рівня вищої освіти;
-  характеристика рівня компетентностей, знань та умінь випускників, їх 

відповідність вимогам освітньої програми;
-  відповідність виконання дипломних магістерських робіт (проектів) згідно до 

розроблених і затверджених кафедрою вимогам;
-  наявність елементів науково-дослідної роботи;
-  аналіз наукового значення, практичної цінності пропозиції та доцільність 

рекомендацій щодо впровадження результатів дослідження;
-  науково-технічний рівень виконаних дипломних магістерських робіт 

(проектів), їх відповідність сучасному стану науки, техніки, виробництва 
(використання інформаційних технологій, сучасних методів аналізу та синтезу, 
математичного моделювання та оптимізації, вирішення екологічних питань, 
економічного обґрунтування прийнятих технічних рішень);

-  позитивні чинники підготовки фахівців;
-  зауваження та невирішені питання, які впливають на якість підготовки 

фахівців.

3. Висновки та рекомендації

У даному розділі формулюються загальні висновки щодо якості підготовки 
здобувачів вищої освіти із зазначенням позитивних здобутків та виявлених 
недоліків, надаються рекомендації та пропозиції, спрямовані на підвищення 
ефективності підготовки випускників, звертається увага на необхідність усунення 
недоліків, які суттєво впливають на якість підготовки майбутніх фахівців. Зокрема, 
висвітлюються питання відповідності:

актуальності тематики дипломних магістерських робіт (проектів) сучасним 
вимогам;

рівню фундаментальної, загальнотеоретичної, спеціальної та практичної 
підготовки;

дотримання вимог Положення та нормативно-правової бази в частині 
виконання та оформлення дипломних магістерських робіт (проектів).

Зазначаються також недоліки, зауваження, рекомендації спрямовані на 
удосконалення роботи ЕК та підготовки фахівців.

Затверджено на підсумковому засіданні екзаменаційної комісії,
протокол №___від «___ »____________ 20___р.

Г олова екзаменаційної комісії________  ___________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Ознайомлений:
Завідувач кафедри ____________  ___________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)


