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1. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи 

Екзаменаційної комісії в Карпатському університеті імені Августина Волошина 

(далі - університет) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту»,«Про організацію роботодавців, їх об’єднання, права і 

гарантії їх діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій», стандартів освітньої 

діяльності і стандартів вищої освіти, Положення про організацію освітнього 

процесу в Карпатському університеті імені Августина Волошина, інших 

нормативних актів України з питань освіти та цього Положення.

Атестація випускників, які здобувають ступінь молодшого бакалавра, 

бакалавра чи магістра здійснюється екзаменаційною комісією та завершується 

видачею документів встановленого зразка про присудження відповідного 

ступеня освіти та присвоєння здобутої кваліфікації.

2. Атестація осіб, які здобувають ступінь «бакалавра чи «магістра» 

здійснюється Екзаменаційною комісією після завершення теоретичної та 

практичної частини навчання за відповідним освітнім рівнем з метою 

встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу 

знань, умінь, інших компетенгностей вимогам стандартів вищої освіти за 

спеціальністю.

Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня загально-професійних і 

спеціалізовано-професійних компетентностей (знання, вміння, комунікація, 

автономність та відповідальність, інтегральна компетентність) випускників, 

передбачених відповідним рівнем національної рамки кваліфікацій і освітніми 

програмами підготовки фахівців за галузями і спеціальностями.

3. Для проведення атестації випускників університету за освітніми 

рівнями створюються Екзаменаційні комісії. Терміни проведення атестації 

визначаються навчальними планами підготовки фахівців та графіком 

освітнього процесу. Атестацію проходить кожен студент після повного 

виконання ним навчального плану за відповідним освітнім рівнем.

Атестація випускників здійснюється відповідно до вимог стандарту вищої 
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освіти і освітньої програми в наступних формах:

За освітнім ступенем «бакалавр»:

- комплексного іспиту з фахової підготовки;

або

комплексного іспиту зі спеціальності і захисту випускної 

кваліфікаційної роботи бакалавра.

За освітнім ступенем «магістр» - комплексного іспиту зі спеціальності та, 

або захисту випускної кваліфікаційної роботи магістра.

У разі присвоєння суміжної кваліфікації проводиться додатково іспит з 

профілюючої кваліфікаційної дисципліни.

На атестацію не може виноситись більше двох іспитів.

4. Для випускників зі спеціальностей, за якими Постановою Кабінету 

Міністрів України визначена можливість присвоєння додаткової професійної, 

педагогічної кваліфікації, до програми комплексного іспиту додатково 

включаються навчальні дисципліни:

- для присвоєння кваліфікації «вчитель» - «Педагогіка» і «Методика 

викладання ....» (назва дисципліни/дисциплін відповідно до основної 

кваліфікації);

- для присвоєння кваліфікації «викладач» - «Педагогіка і психологія 

вищої школи», «Методика викладання .... у вищій школі» (назва 

дисципліни/дисциплін відповідно до основної кваліфікації).

Програма комплексного іспиту визначається загально-професійними і 

спеціалізовано-професійними компетентностями випускників, які підлягають 

оцінюванню відповідно до освітньої програми підготовки фахівця за 

спеціальністю і відповідно до затвердженої спеціалізації.

5. Перелік професійно-орієнтованих дисциплін, з яких формується 

програма комплексного іспиту, визначається стандартом вищої освіти 

відповідної спеціальності та освітньою програмою.

Програма, методика та форма проведення іспиту (усно, письмово, 
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тестування (можливе комп’ютерне тестування)), порядок організації захисту 

дипломних робіт/проектів випускних кваліфікаційних робіт, критерії 

оцінювання компетентностей на іспиті та під час захисту випускних 

кваліфікаційних робіт на підставі цього положення визначаються випусковою 

кафедрою, погоджуються з фаховою методичною комісією і 

територіальними/галузевими представницькими органами роботодавців та 

затверджуються Вченою радою інституту, факультету.

6. Студенти забезпечуються програмою комплексного іспиту 

(додаткового іспиту) не пізніше, ніж за півроку до проведення атестації.

Випускні кваліфікаційні (дипломні) роботи/проекти подаються 

студентами у визначений термін на випускову кафедру, але не пізніше, ніж за 

два тижні до дня захисту в Екзаменаційній комісії.

7. Документом, що надає дозвіл на допуск студента до складання іспитів 

та захисту випускної кваліфікаційної роботи відповідного рівня, є

- наказ ректора, укладений за поданням декана факультету, яким 

одночасно затверджується склад екзаменаційних груп з числа студентів, що 

виконали всі вимоги навчального плану з відповідної спеціальності і 

допускаються до проходження атестації.

- мотивоване подання випускової кафедри:
• щодо надання рекомендації про видачу дипломів з відзнакою;

• про надання рекомендації щодо публікації та/або впровадження наукових 

досліджень;

• про надання випускникам рекомендації до вступу на навчання за 

наступним освітнім ступенем.

8. Програма іспиту, екзаменаційні білети, варіанти завдань, перелік 

наочного приладдя і матеріалів складаються викладачами випускових кафедр 

(профілюючих кафедр) і затверджуються на засіданні кафедри. На кожному 

екзаменаційному білеті проставляється № протоколу засідання кафедри і дата 
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затвердження, білет скріплюється підписом завідувача кафедри.

9. Для проведення усних іспитів та захисту випускних кваліфікаційних 

робіт, як правило, планується не більше 12 осіб на один день роботи 

Екзаменаційної комісії (екзаменаційна група).

При складанні іспиту (повністю або частково) у письмовій формі 

допускається об’єднання в один потік не більше двох екзаменаційних груп, а 

при складанні частини іспиту в тестовій формі допускається об’єднання в один 

потік не більше чотирьох екзаменаційних груп.

Інтервал між іспитами у кожній екзаменаційній групі повинен складати 

не менше п’яти календарних днів.

10. Структура кожного іспиту, а також послідовність і терміни 

проведення іспиту у разі поділу його на письмову, тестову та усну частини, 

порядок і форма перевірки знань студентів під час атестації встановлюються 

випусковою кафедрою і затверджуються Вченою радою університету.

11. Тривалість екзамену не повинна перевищувати шести академічних 

годин на день. Тривалість усного іспиту з кожної дисципліни, а також захисту 

випускної кваліфікаційної роботи одного студента, як правило, не повинна 

перевищувати ЗО хвилин. При проведенні письмового іспиту за тестовим 

комплексним контрольним завданням на екзаменаційну групу виділяється не 

більше чотирьох годин.

12. Для розкриття змісту випускної кваліфікаційної роботи студенту 

надається до 15-ти хвилин. Після доповіді випускник відповідає на питання 

членів Екзаменаційної комісії. Запитання можуть стосуватися теми виконаної 

роботи і носити загальний характер - у межах дисциплін спеціальності й 

спеціалізації, які опановувалися студентом в університеті. З дозволу Голови 

Екзаменаційної комісії запитання можуть задавати всі присутні на захисті. 

Після відповідей на питання заслуховуються або зачитуються відгуки 

наукового керівника та рецензента (особисто ними або секретарем чи одним із 

членів Екзаменаційної комісії). Завершується захист відповіддю випускника на 

висловлені у відгуках зауваження.
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12. Оцінювання результатів складання іспитів та/або захисту випускних 

кваліфікаційних робіт здійснюється у порядку, передбаченому прийнятою в 

університеті системою контролю знань (за національною (4-бальною) шкалою, 

100-бальною університетською та шкалою ЄКТС).

При визначенні оцінки випускної кваліфікаційної роботи береться до 

уваги рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки студентів.

Виконання всіх екзаменаційних завдань з комплексного іспиту (іспиту) є 

обов’язковим.

13. Оцінки іспиту і захисту випускної кваліфікаційної роботи виставляє 

кожен член комісії.

Підсумкова оцінка комплексного іспиту визначається як середня з оцінок 

за кожен вид екзаменаційних завдань (якщо інше не визначене програмою 

іспиту).

14. Рішення Екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при 

складанні іспитів та/або захисті випускної кваліфікаційної роботи, а також про 

присвоєння студентам кваліфікації та видання випускникам дипломів 

(загального зразка чи з відзнакою) приймається на закритому засіданні комісії 

відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь в її 

засіданні. За однакової кількості голосів голос Голови Екзаменаційної комісії є 

вирішальним.

Повторне складання (перескладання) іспиту і захист випускної 

кваліфікаційної роботи з метою підвищення оцінки не дозволяється.

Студентам, які отримали позитивні оцінки за передбаченими програмою 

підготовки формами атестації, рішенням Екзаменаційної комісії присуджується 

ступінь вищої освіти, присвоюється кваліфікація у відповідності до отриманої 

спеціальності і видається диплом про вищу освіту.

14. Рішення щодо видачі студенту диплома з відзнакою приймається 

Екзаменаційною комісією за результатами атестації і з урахуванням усіх 

наданих до Екзаменаційної комісії матеріалів, які засвідчують, що навчальні та 
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наукові (творчі) досягнення студента під час навчання за даним освітнім рівнем 

відповідають вимогам Положення «Про диплом з відзнакою».

15. Якщо відповідь студента на іспиті або захист випускної 

кваліфікаційної роботи не відповідає вимогам рівня атестації, Екзаменаційна 

комісія ухвалює рішення про те, що студент не пройшов атестацію і у 

протоколі засідання Екзаменаційної комісії йому проставляється оцінка 

«незадовільно» (1-59 балів). У випадку, якщо студент не з’явився на засідання 

Екзаменаційної комісії для складання іспитів або захисту випускної 

кваліфікаційної роботи, у протоколі зазначається, що він є неатестованим у 

зв’язку з неявкою на засідання. Якщо студент не з’явився на засідання 

Екзаменаційної комісії з поважної причини, що підтверджується відповідними 

документами, йому може бути встановлена інша дата складання іспиту (захисту 

випускної кваліфікаційної роботи) під час роботи Екзаменаційної комісії.

16. Студент, який отримав незадовільну оцінку при складанні 

комплексного чи додаткового іспиту (на випускному курсі) або на захисті 

випускної кваліфікаційної роботи, відраховується з університету. Йому 

видається академічна довідка встановленого зразка.

У випадках, коли захист випускної кваліфікаційної 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 відповідною кафедрою, у 

наступному навчальному році.

17. Студенти, які не склали іспити та/або не захистили випускну 

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

отриманням незадовільної оцінки, мають право на повторну (з наступного 

навчального року) атестацію протягом трьох років після відрахування з ВНЗ (у 

період роботи, згідно затвердженого графіку, Екзаменаційної комісії з 

відповідної спеціальності). Перелік іспитів визначається за навчальним планом 

та навчальною програмою на момент навчання студента в університеті. 
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Повторно складається тільки той іспит, з якого була отримана незадовільна 
оцінка.

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

Апеляція на ім’я ректора університету подається ректору або першому 
проректору. Розгляд апеляцій відбувається відповідно до «Положення про 

апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти».


