
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти 
у Приватному вищому навчальному закладі «Інститут психології і підприємництва» 
(далі - Положення) розроблено відповідно до таких законодавчих, правових та 
нормативних документів: 

- Закону України «Про вищу освіту» №1556-VІІ від 01.07.2014 р., зі змінами та 
доповненнями; 

- Статуту Приватного вищого навчального закладу «Інститут психології і 
підприємництва»; 

- Положення про організацію освітнього процесу в Приватному вищому 
навчальному закладі «Інститут психології і підприємництва», затвердженого Вченою 
радою Інституту (протокол №2 від 25 березня 2021 р.); 

- інших нормативно-правових документів. 
1.2. Положення визначає порядок створення та організації роботи в Інституті 

екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти, вимоги до їх атестації, а 
також порядок роботи структурних підрозділів та учасників освітнього процесу під 
час організації та проведення атестації здобувачів вищої освіти. 

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: 
- атестація – встановлення відповідності результатів навчання здобувачів 

вищої освіти вимогам освітньої програми та вимогам відповідних стандартів вищої 
освіти; 

- екзаменаційна комісія – комісія, що створюється в Інституті для 
проведення атестації здобувачів вищої освіти; 

- кваліфікаційний (атестаційний) екзамен – форма атестації здобувачів 
вищої освіти, що проводиться з метою перевірки рівня навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти відповідно до отриманих ними знань, вмінь та інших 
компетентностей згідно певної освітньої програми; 

- кваліфікаційна робота – це дипломна робота здобувача вищої освіти, 
призначена для об’єктивного завершального оцінювання результатів навчання та 
контролю ступеня сформованості вмінь вирішувати типові завдання, які віднесені до 
організаційної, управлінської та виробничих функцій згідно з вимогами стандартів 
вищої освіти.  

2. АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

2.1. Атестація здобувачів вищої освіти проводиться в Інституті відкрито і 
гласно з метою визначення відповідності результатів навчання здобувачів вищої 
освіти вимогам освітньої програми. Здобувачі вищої освіти та інші особи, присутні 
на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відео фіксацію процесу 
атестації. 

2.2. Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється на завершальному етапі 
їх навчання після завершення теоретичної та практичної підготовки за відповідною 
освітньою програмою та завершується присудженням здобувачу відповідного 
ступеня вищої освіти та видачею диплома встановленого зразку.  

2.3. Атестацію проходить кожен здобувач вищої освіти, який виконав усі 
вимоги відповідної освітньої програми після повного опанування ним всіх її 



компонентів і виконання індивідуального навчального плану. 
2.4. Атестація здобувачів вищої освіти проводиться екзаменаційною комісією, 

до складу якої включаються науково-педагогічні працівники Інституту, які мають 
науковий ступінь та/або вчене звання, а також можуть включатися представники 
роботодавців та їх об’єднань.  

2.5. Атестація здобувачів вищої освіти може здійснюватися з використанням 
технологій дистанційного навчання через засоби комунікації, вбудовані до системи 
електронного забезпечення навчання, відеоконференції (MS Teams, ZOOM, Google 
Meet, Skype та ін.) в умовах, коли можливості фізичного відвідування закладів 
освіти здобувачами вищої освіти обмежені або відсутні і традиційні інструменти їх 
атестації не можуть бути застосовані з причин непереборної сили (природні 
катаклізми, заходи карантинного порядку, форс-мажорні обставини) та інших. 

Проведення атестації здобувачів вищої освіти з використанням технологій 
дистанційного навчання регламентується Положенням про організацію освітнього 
процесу з використанням технологій дистанційного навчання у Приватному вищому 
навчальному закладі «Інститут психології і підприємництва». 

2.6. Формою проведення в Інституті атестації здобувачів вищої освіти може 
бути публічний захист кваліфікаційної роботи (бакалавра/магістра) (далі – 
кваліфікаційна робота) та/або складання кваліфікаційного (атестаційного) екзамену 
(екзаменів) (далі – кваліфікаційний екзамен). Кваліфікаційний екзамен (якщо він 
передбачений) завжди передує захисту кваліфікаційної роботи. 

Форма проведення атестації здобувачів вищої освіти визначається відповідним 
стандартом вищої освіти за конкретною спеціальністю, освітньою програмою та 
навчальним планом. 

2.7. Строки проведення атестації здобувачів вищої освіти визначаються 
графіками освітнього процесу та відповідними навчальними планами підготовки 
фахівців. 

2.8. Екзаменаційна комісія здійснює комплексну перевірку й оцінку 
відповідності рівня підготовки здобувачів вищої освіти вимогам освітньої програми, 
приймає рішення про присудження здобувачам відповідного ступеня вищої освіти і 
присвоєння кваліфікації та видачу диплома (диплома з відзнакою), розробляє 
пропозиції щодо подальшого поліпшення якості підготовки фахівців в Інституті. 

2.9. Результати атестації здобувачів вищої освіти оцінюються відповідно до 
прийнятої в Інституті системи оцінювання: за 100-бальною шкалою Інституту, 
національною та шкалою ЄКТС. Система оцінювання, що використовується в 
Інституті, затверджується Положенням про організацію освітнього процесу в 
Приватному вищому навчальному закладі "Інститут психології і підприємництва" та 
Положенням про організацію та проведення поточного та підсумкового 
семестрового контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти Приватного 
вищого навчального закладу «Інститут психології і підприємництва». 

2.10. Здобувач вищої освіти, який не захистив кваліфікаційну роботу або не 
склав кваліфікаційний екзамен на позитивну оцінку, чи не з’явився на офіційний 
захист/екзамен без поважних причин, відраховується з Інституту як такий, що не 
пройшов атестацію.  

Отримання здобувачем вищої освіти незадовільної оцінки на 
кваліфікаційному екзамені не дозволяє йому продовжувати проходити наступні 



етапи атестації. 
2.11. Здобувачу вищої освіти, який не з’явився на захист кваліфікаційої роботи 

та/або кваліфікаційний екзамен з поважної причини, що документально 
підтверджено, ректором Інституту може бути перенесена дата захисту 
роботи/складання екзамену або продовжений строк навчання до наступного терміну 
роботи екзаменаційної комісії, але не більше, ніж на один рік. 

2.12. Якщо публічний захист кваліфікаційної роботи визнається 
незадовільним, то екзаменаційна комісія має встановити, чи може здобувач вищої 
освіти, подавати для повторного захисту ту саму кваліфікаційну роботу з 
відповідним доопрацюванням, або повинен розробити нову роботу за новою темою, 
яка пропонується випусковою кафедрою.  

2.13. Повторний захист кваліфікаційної роботи та/або повторне складання 
кваліфікаційного екзамену дозволяється тільки під час наступної атестації протягом 
трьох років після відрахування здобувача вищої освіти з Інституту. Для повторного 
захисту кваліфікаційної роботи та/або складання кваліфікаційного екзамену раніше 
відрахована особа має бути поновлена в Інституті до початку роботи екзаменаційної 
комісії. 

2.14. За організацію та якість проведення атестації здобувачів вищої освіти 
відповідають завідувач випускової кафедри, гарант освітньої програми, керівник 
групи забезпечення спеціальності, декан факультету (за його наявності). 

2.15. На підставі рішення екзаменаційної комісії Інститут присуджує особі, яка 
успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію на певному рівні вищої 
освіти, відповідний ступінь вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію. 

2.16. Інститут має право скасувати рішення про присудження ступеня вищої 
освіти та присвоєння відповідної кваліфікації 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. 
 

3. СТВОРЕННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЇЇ ЧЛЕНІВ 
 

3.1. Екзаменаційна комісія створюється щороку з кожної спеціальності для 
проведення атестації здобувачів вищої освіти і є єдиною для всіх форм здобуття 
освіти. Залежно від кількості випускників або різних випускових кафедр за однією 
спеціальністю, допускається створення декількох екзаменаційних комісій з однієї 
спеціальності за різними освітньо-професійними програмами. 

3.2. Строк повноваження екзаменаційної комісії становить один календарний 
рік.  

3.3. Функції та обов’язки екзаменаційної комісії: 
- комплексна перевірка та оцінювання здобутих здобувачами вищої освіти 

рівня та обсягу знань, умінь, навичок та інших компетентностей за освітньо-
професійною програмою підготовки з метою встановлення відповідності 
кваліфікації вимогам стандартів вищої освіти та освітньої програми; 

- прийняття рішення про присвоєння особі, яка успішно виконала освітньо-
професійну програму на певному освітньому рівні, відповідного ступеня вищої 
освіти та кваліфікації, видачу диплома встановленого зразка (з відзнакою або без 



відзнаки); 
- контроль за дотриманням академічної доброчесності, зокрема відсутності у 

кваліфікаційній роботі академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, у порядку, 
встановленому відповідним положенням Інституту; 

- розроблення пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки 
фахівців з відповідної спеціальності. 

3.4. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю 
екзаменаційної комісії здійснює ректор Інституту. 

3.5. Головою екзаменаційної комісії призначається фахівець-практик у 
відповідній галузі (сфері діяльності) або провідний науковець відповідного напряму 
наукової діяльності, або науково-педагогічний працівник, який має відповідну 
кваліфікацію, і не є співробітником Інституту. Одна й та сама особа може бути 
головою екзаменаційної комісії не більше трьох років поспіль. 

3.6. Члени та секретар екзаменаційної комісії призначаються ректором за 
поданням завідувачів випускових кафедр із числа провідних науково-педагогічних 
працівників Інституту або інших закладів вищої освіти, 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.  

Не допускається формувати склад екзаменаційної комісії з фахівців, термін 
роботи яких за фахом є меншим, ніж три роки, або ж які не мають кваліфікації, яка 
відповідає профілю спеціальності. 

3.7. Проведення всіх форм атестації відбувається в присутності голови 
екзаменаційної комісії та більшості її членів. У випадку, коли голова екзаменаційної 
комісії тимчасово не може виконувати свої обов’язки (хвороба, відрядження тощо), 
ректор призначає тимчасово виконуючого обов’язки голови одного з числа членів 
екзаменаційної комісії. 

3.8. Засідання екзаменаційної комісії оформлюється протоколом за 
встановленою формою, у якому повинні відображатися результати атестації 
(оцінка), рішення комісії про присвоєння здобувачу кваліфікації за відповідною 
спеціальністю (освітньою програмою) і освітнього ступеня та про видачу йому 
диплома встановленого зразка (з відзнакою або без відзнаки), а також рекомендації 
щодо участі кваліфікаційної роботи в конкурсах або впровадження її матеріалів у 
виробництво та ін.  

Без підписів голови та членів екзаменаційної комісії, які були присутні на 
засіданні, протокол вважається недійсним. 

3.9. Голова екзаменаційної комісії зобов’язаний: 
- ознайомитися з організацією освітнього процесу в Інституті, навчальним 

планом, стандартом вищої освіти, освітньою програмою, порядком проведення 
атестації, критеріями оцінювання здобувачів вищої освіти тощо; 

- забезпечити роботу екзаменаційної комісії відповідно до затвердженого 
розкладу, дотримання членами екзаменаційної комісії та здобувачами освіти 
дотримання принципів академічної доброчесності; 



- обов’язково бути присутнім під час атестації на засіданнях екзаменаційної 
комісії при обговоренні результатів та при виставленні оцінок, а також при 
вирішенні питань щодо присвоєння відповідного ступеня вищої освіти та 
кваліфікації, прийнятті рішення про видачу дипломів (дипломів з відзнакою) або 
відмову в їх видачі (з необхідною аргументацією); 

- контролювати роботу секретаря екзаменаційної комісії щодо підготовки 
необхідних документів до початку роботи комісії та оформлення протоколів; 

- скласти звіт за результатами роботи екзаменаційної комісії та після його 
обговорення подати декану відповідного факультету (за його наявності) або ректору 
Інституту . 

3.10. Члени екзаменаційної комісії зобов’язані: 
- знати вимоги нормативних документів щодо атестації здобувачів вищої 

освіти та відповідні критерії оцінювання і керуватися ними; 
- особисто оцінювати згідно з визначеними критеріями захист кваліфікаційних 

робіт (відповіді при проведенні кваліфікаційного екзамену) кожного здобувача 
вищої освіти; 

- бути присутніми під час проведення кваліфікаційних екзаменів або захисту 
кваліфікаційних робіт на засіданнях екзаменаційних комісій, при обговоренні 
результатів та виставленні оцінок, вирішенні питань про присвоєння відповідного 
ступеня вищої освіти та кваліфікації, прийнятті рішення про видачу дипломів. 

3.11. Секретар екзаменаційної комісії забезпечує правильне і своєчасне 
оформлення документів і не є членом екзаменаційної комісії, не бере участі в 
оцінюванні здобувачів вищої освіти і не має права голосу в прийнятті рішення про 
присудження здобувачам відповідного ступеня вищої освіти і присвоєння 
кваліфікації та видачі диплома (диплома з відзнакою). 

3.12. Секретар складає відповідно до графіку освітнього процесу розклад 
роботи екзаменаційної комісії, ознайомлює з ним всіх членів та голову 
екзаменаційної комісії, а також здобувачів вищої освіти.  

До початку роботи екзаменаційної комісії секретар має отримати документи, 
необхідні для забезпечення роботи екзаменаційної комісії (списки направлених на 
атестацію здобувачів освіти, зведені відомості про виконання здобувачами освіти 
навчального плану та отримані оцінки, їх залікові книжки, кваліфікаційні роботи, 
відгуки керівників, рецензії та інші) та підготувати бланки протоколів засідання 
екзаменаційної комісії. 

3.13. Під час роботи екзаменаційної комісії секретар доводить до відома її 
голови і членів інформацію, що стосується її роботи, готує необхідні документи, 
веде протоколи засідань, робить записи в залікових книжках здобувачів вищої 
освіти про результати атестації і надає їх на підпис голові й членам комісії, надає 
допомогу голові екзаменаційної комісії у підготовці та оформленні звіту. 

3.14. Після завершення засідання екзаменаційної комісії її секретар передає до 
відповідних відділів Інституту звіт голови, протоколи засідань та рішень 
екзаменаційної комісії, оформлені залікові книжки і письмові відповіді здобувачів 
вищої освіти (у разі проведення атестації в письмовій формі), які мають бути 
заклеєні в конверти, завірені підписами усіх членів та голови екзаменаційної комісії, 



а також кваліфікаційні роботи (в паперовому та електронному вигляді) та отримані 
супровідні документи. 

3.15. Для проведення усних кваліфікаційних екзаменів та захисту 
кваліфікаційних робіт планується не більше 12 осіб на один день роботи 
екзаменаційної комісії.  

3.16. Тривалість засідання екзаменаційної комісії не повинна перевищувати 
шести академічних годин на день. 

3.17. Екзаменаційна комісія може прийняти рішення про видачу здобувачу 
вищої освіти диплома з відзнакою при одночасному дотриманні таких умов: 

- відсоток підсумкових оцінок «відмінно» (за національною шкалою 
оцінювання) з усіх дисциплін, курсових робіт/проектів та практик, з яких 
навчальним планом передбачено диференційоване оцінювання, складає не менше 
ніж 75%; 

- з інших навчальних дисциплін, курсових робіт/проектів та практик, з яких 
навчальним планом передбачено диференційоване оцінювання, здобувачем вищої 
освіти отримані лише підсумкові оцінки «добре» (за національною шкалою 
оцінювання); 

- з навчальних дисциплін, з яких передбачений підсумковий залік, отримані 
підсумкові оцінки «зараховано» за національною шкалою, але не нижче 74 балів за 
100-бальною шкалою Інституту; 

- здобувач вищої освіти захистив кваліфікаційну роботу/склав 
кваліфікаційний екзамен на оцінку «відмінно»; 

- здобувач вищої освіти  має високі досягнення в науковій роботі (має наукові 
статті, приймав участь у науково-практичних конференціях, круглих столах тощо); 

- є рекомендація випускової кафедри про видачу здобувачу вищої освіти 
диплома з відзнакою. 

3.18. Рішення екзаменаційної комісії про видачу здобувачам вищої освіти 
дипломів (дипломів з відзнакою), присудження відповідного ступеня вищої освіти 
та присвоєння кваліфікації приймається та оголошується здобувачам після 
складання всіх кваліфікаційних екзаменів та захисту кваліфікаційної роботи. 
Рішення приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням 
більшістю голосів членів екзаменаційної комісії, які брали участь у її засіданні. При 
однаковій кількості голосів голова екзаменаційної комісії має вирішальний голос. 

3.19. За підсумками роботи екзаменаційної комісії її голова складає загальний 
звіт щодо якості підготовки здобувачів вищої освіти, їх теоретичної та практичної  
підготовки, її відповідності вимогам стандартів вищої освіти, актуальності тематики 
та якості виконання кваліфікаційних робіт, відповідності їх тематики профілю 
спеціальності (освітньої програми), їх наукова та/або практична цінність тощо.  

Звіт про роботу екзаменаційної комісії підписується її головою.  
 3.20.  Результати роботи, пропозиції і рекомендації екзаменаційної комісії 

обговорюються на засіданнях випускових кафедр, ректораті, Вченої ради Інституту. 
 

4. ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

4.1. Кваліфікаційний екзамен, якщо він передбачений стандартом вищої освіти 
та освітньою програмою, може проводитися або за окремими навчальними 



дисциплінами, або як єдиний комплексний кваліфікаційний екзамен зі 
спеціальності, який включає питання кількох навчальних дисциплін.  

У комплексний кваліфікаційний екзамен, як правило, включається не більше 6 
навчальних дисциплін професійного спрямування. 

4.2. Кваліфікаційний екзамен може проводитись в усній, письмовій формі 
або/та у формі комп’ютерного тестування. Форма проведення кваліфікаційного 
екзамену визначається випусковою кафедрою. 

4.3. Програма кваліфікаційного екзамену розробляється випусковою кафедрою, 
затверджується Науково-методичною радою Інституту у встановленому порядку та 
розміщується на офіційному сайті та/або у системі електронного забезпечення 
навчання не пізніше ніж за чотири місяці до дати проведення кваліфікаційного 
екзамену. 

4.4. Комплекс екзаменаційних матеріалів (екзаменаційні білети, тести, завдання 
тощо) розробляється відповідною випусковою кафедрою та затверджується у 
встановленому порядку. 

4.5. Кваліфікаційні екзамени проводяться на відкритому засіданні 
екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу за обов’язкової 
присутності голови або т.в.о. голови  екзаменаційної комісії. 

4.6. Тривалість усного кваліфікаційного екзамену для одного здобувача вищої 
освіти не повинна перевищувати 0,5 години, письмового кваліфікаційного екзамену 
- 3 години. 

4.7. При проведенні кваліфікаційного екзамену кожний член екзаменаційної 
комісії та її голова оцінює відповідь здобувача вищої освіти відповідно до критеріїв 
оцінювання, визначених робочою програмою. На закритому засіданні 
екзаменаційної комісії визначається підсумкова оцінка як середньоарифметична 
оцінок членів та голови комісії. Вирішальне слово та голос в спірних питаннях має 
голова екзаменаційної комісії. 

4.8.Рішення екзаменаційної комісії про результати складання кваліфікаційного 
екзамену в усній формі, а також про присвоєння кваліфікації та видачу диплома 
оголошується здобувачам вищої освіти у день складання кваліфікаційного екзамену.  

Результати письмового складання кваліфікаційного екзамену оголошуються 
здобувачам вищої освіти після перевірки письмових відповідей, але не пізніше 
наступного дня після проведення кваліфікаційного екзамену. 

4.9. Виявлення фактів порушення академічної доброчесності під час складання 
кваліфікаційного екзамену здобувачем вищої освіти є підставою для скасування 
рішення екзаменаційної комісії. 

 
5. ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

5.1. Кваліфікаційна робота виконується здобувачем вищої освіти згідно з 
освітньою програмою та навчальним планом на завершальному етапі навчання 
відповідного освітнього рівня й передбачає:  

- систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі 
спеціальності (освітньої програми) та застосування їх при вирішенні конкретних 
наукових, економічних, виробничих та інших завдань;  



- розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження, 
пов’язаною з темою кваліфікаційної роботи.  

5.2. Кваліфікаційна робота - це самостійно виконане та логічно завершене 
дослідження, що має комплексний характер, а за рівнем та обсягом знань, умінь, 
інших компетентностей повинно відповідати вимогам відповідного стандарту вищої 
освіти та профілю освітньо-професійної програми підготовки. Логічна завершеність 
кваліфікаційної роботи означає цілісність і внутрішню єдність роботи, 
взаємопов'язаність мети, завдань, методів і методик, структури, повноти, результатів 
дослідження. 

5.3. Самостійність виконання кваліфікаційної роботи передбачає її 
оригінальність, наявність елементів новизни матеріалів і результатів або 
концептуально нове узагальнення раніше відомих матеріалів і положень. Будь-які 
форми запозичення раніше отриманих наукових результатів без посилання на автора 
і джерело запозичення, цитування без покликання на відповідне наукове 
дослідження не припустимі у кваліфікаційній роботі. 

5.4. Виконана кваліфікаційна робота є підставою для отримання відомостей 
про знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті 
якості здобувача, набуті під час навчання, які можна ідентифікувати, виміряти й 
оцінити.  

5.5. Вимоги до підготовки кваліфікаційних робіт, що визначають зміст, 
структуру, обсяг, оформлення кваліфікаційних робіт з урахуванням специфіки 
освітніх програм, спеціальностей, за якими здійснюється підготовка на кафедрі, 
розробляються випусковими кафедрами відповідно до цього Положення та 
доводяться до відома здобувачів вищої освіти. Вимоги до змісту та оформлення 
кваліфікаційних робіт затверджуються Науково-методичною радою Інституту та 
розміщуються на офіційному сайті та/або у системі електронного забезпечення 
навчання. 

5.6. Кваліфікаційна робота має таку структуру: титульний аркуш; 
індивідуальне завдання; реферат; зміст; основна частина, що складається зі вступу, 
розділів і підрозділів та висновків; список використаної літератури; додатки. 

До кваліфікаційної роботи також додаються: відгук керівника кваліфікаційної 
роботи; зовнішня рецензія; короткий звіт про результати перевірки кваліфікаційної 
роботи на ознаки академічного плагіату. 

5.7. Рекомендований обсяг тексту основної частини (тобто без додатків та 
списку літератури)  кваліфікаційної роботи становить:  

– 60-70 сторінок - для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;  
– 70-90 сторінок - для другого (магістерського) рівня вищої освіти.  
5.8. Випускові кафедри визначають керівників кваліфікаційних робіт, щорічно 

переглядають та затверджують перелік тем кваліфікаційних робіт з урахуванням 
пропозицій керівників баз практик, стейкхолдерів тощо. 

5.9. Здобувач вищої освіти має право обрати тему кваліфікаційної роботи або 
запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розроблення і можливості 
виконання.  

5.10. Теми кваліфікаційних робіт та їх керівники погоджуються на засіданні 
випускової кафедри та затверджуються наказом ректора Інституту до початку 
навчального семестру, в якому планується її виконання. Зміна теми кваліфікаційної 



роботи допускається за згодою керівника та завідувача випускової кафедри, але не 
пізніше ніж за два місяці до проведення атестації, та оформлюється наказом ректора 
Інституту. 

5.11. Керівники кваліфікаційних робіт проводять консультації для здобувачів 
вищої освіти за графіком консультацій з питань щодо виконання кваліфікаційної 
роботи. Керівник кваліфікаційної роботи надає здобувачу вищої освіти рекомендації 
щодо змісту розділів роботи, особливостей та вимог до виконання окремих питань, 
завдань, опрацювання необхідної літератури, нормативних і довідкових матеріалів, 
наукових видань, а також методів вирішення завдання, залишаючи за здобувачем 
освіти право приймати остаточне рішення самостійно.  

5.12. Керівник здійснює систематичне керівництво виконанням 
кваліфікаційних робіт, розвиваючи при цьому у здобувачів вищої освіти навички 
самостійної роботи, творчі здібності та ініціативу, контролює дотримання 
здобувачем вищої освіти календарного плану виконання кваліфікаційної роботи. У 
разі суттєвих порушень, які можуть призвести до недотримання встановлених 
термінів надання кваліфікаційної роботи до екзаменаційної комісії, інформувати 
керівництво кафедри для вжиття відповідних заходів, зокрема й рішення про 
недопущення здобувача до захисту. 

5.13. Здобувач вищої освіти має самостійно виконувати кваліфікаційну роботу 
та дотримуватися принципів академічної доброчесності. 

5.14. Здобувач вищої освіти має регулярно, не менше одного разу на три 
тижні, інформувати керівника про стан виконання кваліфікаційної роботи 
відповідно до календарного плану, надавати на його вимогу необхідні матеріали для 
перевірки. 

5.15. Здобувач вищої освіти несе відповідальність за якість підготовленої 
кваліфікаційної роботи, правильність прийнятих рішень, обґрунтувань, розрахунків, 
якість оформлення текстового та графічного (ілюстративного) матеріалу, їх 
відповідність вимогам щодо виконання кваліфікаційних робіт, існуючим 
нормативним документам та освітній програмі. 

Керівник несе відповідальність за наявність у кваліфікаційних роботах 
недоліків системного характеру.  

5.16. Керівник має право бути присутнім на засіданні екзаменаційної комісії 
під час захисту кваліфікаційних робіт, керівником яких він є, якщо він не є членом 
екзаменаційної комісії. 

5.17. Атестація здійснюється мовою навчання, зазначеною в освітній програмі. 
Допускається підготовка та захист кваліфікаційної роботи мовою, яку здобувач 
вивчав як іноземну за освітньою програмою. Рішення про дозвіл щодо підготовки та 
захисту кваліфікаційної роботи іноземною мовою приймає ректор Інституту після 
розгляду заяви здобувача вищої освіти та узгодження із випусковою кафедрою та 
керівником кваліфікаційної роботи. 

5.18. З метою встановлення відповідності кваліфікаційних робіт вимогам до 
оформлення, змісту та структури, а також перевірки готовності здобувачів вищої 
освіти до захисту кваліфікаційних робіт випусковою кафедрою може проводитись 
попередній захист кваліфікаційних робіт. Для цього завідувач випускової кафедри 
створює комісію з науково-педагогічних працівників кафедри, які беруть участь у 
керівництві кваліфікаційними роботами. За результатами попередніх захистів 



комісія робить висновок про стан та якість виконаної здобувачем роботи; за 
необхідності робить зауваження і надає відповідні рекомендації щодо 
доопрацювання. 

5.19. До попереднього захисту кваліфікаційної роботи здобувач вищої освіти 
зобов’язаний надати на випускову кафедру її електронну версію для перевірки її 
змісту на академічний плагіат. Перевірка кваліфікаційної роботи здобувача вищої 
освіти на академічний плагіат за допомогою Інтернет-сервісів на основі внутрішньої 
бази документів в Інституті та в Інтернеті здійснюється на безоплатній основі. 

5.20. Забезпечення ефективної роботи щодо запобігання та виявлення 
академічного плагіату у кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти Інституту 
покладено на завідувачів кафедр та керівників здобувачів вищої освіти. 

5.21. Захист кваліфікаційної роботи відбувається публічно і гласно на 
відкритому засіданні екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу 
за обов’язкової присутності голови або т.в.о. голови  екзаменаційної комісії. На 
закритому засіданні екзаменаційної комісії визначається підсумкова оцінка за захист 
кваліфікаційної роботи як середньоарифметична оцінок членів та голови комісії. 
Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи розробляються випускової кафедрою та 
затверджуються в установленому порядку. 

5.22. Здобувач вищоє освіти подає на випускову кафедру підготовлену та 
допущену до захисту кваліфікаційну роботу (у паперовому та електронному 
вигляді) з відгуком керівника і зовнішньою рецензією не менш ніж за 3 робочих дні 
до її захисту в екзаменаційній комісії. 

5.23. Відгук керівника з висновком про наявність в роботі здобувача вищої 
освіти академічного плагіату є підставою для недопущення кваліфікаційної роботи 
до захисту, а здобувач вищої освіти може бути притягнутий до академічної 
відповідальності відповідно до законодавства. 

5.24. Рецензування кваліфікаційних робіт здійснюється науково-педагогічним 
працівником іншого закладу вищої освіти, який має науковий ступінь та/або вчене 
звання за відповідною або спорідненою спеціальністю, або спеціальностями, що 
відносяться до однієї галузі знань, або провідним фахівцем із керівного складу 
підприємств, організацій з досвідом роботи за відповідною спеціальністю або 
напрямом роботи, та який не є співробітником Інституту. 

5.25. Негативна зовнішня рецензія або відгук керівника кваліфікаційної 
роботи не є підставою для недопущення здобувача вищої освіти до публічного 
захисту кваліфікаційної роботи. 

У разі негативного відгуку керівника рішення про недопущення до захисту 
кваліфікаційної роботи (у разі виявлення принципових недоліків у прийнятих 
рішеннях, обґрунтуваннях, розрахунках та висновках, суттєвих відхиленнях від 
вимог стандартів, ознак академічного плагіату тощо) приймається на засіданні 
випускової кафедри. В цьому разі витяг з протоколу засідання кафедри разом зі 
службовою завідувача кафедри подаються для підготовки наказу ректора про 
відрахування здобувача вищої освіти за невиконання індивідуального навчального 
плану. 

5.26. Регламент захисту кваліфікаційних робіт включає: 
- оголошення секретарем екзаменаційної комісії прізвища, імені та по батькові 

здобувача вищої освіти та теми кваліфікаційної роботи; 



- доповідь здобувача вищої освіти (до 10 хвилин) у довільній формі з 
використанням форми візуалізації, як правило, презентація створена у Power Point. 
У доповіді зазначаються мета, основні завдання роботи, отримані результати та 
ступінь виконання завдання тощо; 

- відповіді на запитання членів та голови екзаменаційної комісії; запитання 
можуть стосуватися як теми кваліфікаційної роботи, так і мати загальний характер - 
у межах дисциплін спеціальності й освітньої програми, які опановувалися 
здобувачем вищої освіти в Інституті;  

- оголошення секретарем екзаменаційної комісії відгуку керівника або виступ 
керівника зі стислою характеристикою роботи здобувача вищої освіти в процесі 
підготовки роботи (до двох хвилин); 

- оголошення секретарем екзаменаційної комісії зовнішньої рецензії на 
кваліфікаційну роботу; 

- відповіді здобувача вищої освіти на зауваження керівника та рецензента (до 
5 хвилин); 

- оголошення головою/т.в.о. голови екзаменаційної комісії про закінчення 
захисту. 

5.27. Рішення екзаменаційної комісії про оцінку результатів публічного 
захисту кваліфікаційних робіт, а також про присвоєння кваліфікації та видачу 
диплома оголошується здобувачам вищої освіти у день захисту кваліфікаційної 
роботи.  

5.28. Кваліфікаційні роботи (в електронному вигляді) розміщуються у 
репозитарії Інституту, роздрукований паперовий варіант кваліфікаційної роботи 
передається до архіву Інституту. 
 

6. АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСІЯ 

6.1. Апеляційна комісія створюється з метою захисту прав здобувачів вищої 
освіти і уповноважена забезпечувати дотримання однакових вимог і вирішення 
спірних питань. Апеляційна комісія розглядає звернення здобувачів вищої освіти з 
питань порушення процедури проведення атестації, що могло негативно вплинути 
на оцінку екзаменаційної комісії. 

6.2. Склад апеляційної комісії затверджується ректором Інституту. Головою 
комісії призначається декан факультету, його заступник (у разі їх наявності) або 
висококваліфікований науково-педагогічний працівник. До роботи апеляційної 
комісії залучаються висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, які не є 
членами екзаменаційних комісій. 

6.3. Апеляційна комісієя не розглядає питання щодо змісту й структури 
екзаменаційних білетів, комплексних кваліфікаційних завдань, а також пов’язаних з 
порушенням здобувачем освіти правил проведення кваліфікаційного екзамену або 
захисту кваліфікаційних робіт. 

6.4. Апеляція має бути подана в день оголошення рішення екзаменаційної 
комісії та результатів атестації. Апеляція подається здобувачем вищої освіти у 
формі заяви. 

6.5. Апеляція розглядається протягом трьох календарних днів після її подання. 



6.6. Засідання апеляційної комісії оформлюється протоколом. Рішення 
апеляційної комісії є підставою для перегляду або залишення без змін рішень 
екзаменаційної комісія щодо результатів атестації здобувача вищої освіти. 
 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

7.1. Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи Інституту 
в межах своїх повноважень, що встановлені функціональними обов’язками. 

7.2. Положення розглядається і схвалюється Вченою радою Інституту та 
вводиться в дію наказом ректора Інституту.  

7.3. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і схвалюються 
Вченою радою Інституту та вводяться в дію наказом ректора Інституту. 

7.4. У разі прийняття нової редакції дане Положення втрачає чинність. 
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