Методичні рекомендації щодо проведення
атестації випускників 2019-2020 н.р.
Загальні положення
Проведення атестації випускників освітньої програми спеціальностей у
Чернівецькому

національному

університеті

імені

Юрія

Федьковича

здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту (від 05.09.2017 р.
№ 2145-VIII) , Закону України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 р. № 1556VII)» та Положень Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича

«Про

організацію

освітнього

процесу

в

Чернівецькому

національному університеті імені Юрія Федьковича» (2019 р.), «Про контроль
та систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в
Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича» (2020 р.),
«Про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи Екзаменаційної
комісії в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича»
(2020 р.), «Про видачу диплома з відзнакою випускникам Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича» (2020 р.).
Форма підсумкової атестації здобувачів вищої освіти визначається
стандартом вищої освіти, діючою освітньо-професійною програмою та
навчальним

планом.

Атестація

може

проводитися

у

формі

іспитів

(комплексної перевірки знань студентів з декількох дисциплін в обсязі діючих
програм навчальних дисциплін) та/або захисту дипломної роботи (проєкту)
відповідного освітнього рівня.
Для проведення підсумкової атестації здобувачів освітньо-професійної
програми спеціальностей в університеті створюються Екзаменаційні комісії
(далі – ЕК).
В обов'язки ЕК входить:
- перевірити та оцінити науково-теоретичну та практичну підготовку
випускників з метою встановлення відповідності їх ступеня вищої освіти
вимогам стандарту якості освіти;
-

прийняти рішення про присвоєння здобувачам вищої освіти

(відповідної

кваліфікації) та

видачу

диплома звичайного зразка чи з

відзнакою

(рекомендація про диплом з відзнакою підтверджується
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рішенням випускової кафедри за умови, що студент проявив себе не лише у
відмінному

навчанні, а й

у науковій,

творчій, громадській діяльності

відповідно листа МОН України № 1/9 – 226 від 26.03.12 р.);
- подати пропозиції щодо подальшого поліпшення якості підготовки
фахівців освітніх рівнів.
Якщо підсумкова кваліфікаційна атестація випускників проводиться у
період надзвичайної ситуації, згідно з рішенням університету
роз’яснення

надає

факультети/інститути,

Міністерство
випускові

освіти

кафедри

і

мають

науки

(таке

України)

організувати

її

у

дистанційній формі.
Випускові кафедри мають забезпечити методичну підготовку до
прийняття екзамену дистанційно; керівники дипломних робіт і самі студенти
мають забезпечити контроль якості робіт та не допускати проявів академічної
недоброчесності, зокрема плагіату тощо.
Організація та порядок роботи Екзаменаційної комісії
ЕК працює у строки, передбачені графіком освітнього процесу кожної
спеціальності відповідно до розкладу, який затверджується ректором
університету.
Інтервал між іспитами повинен складати не менше п'яти календарних
днів.
До складання іспиту, захисту дипломної роботи (проєкту) допускаються
студенти, які повністю виконали навчальний план заявленого рівня вищої
освіти.
Проведення іспиту може здійснюватися у формі усної, письмової,
тестової, в тому числі комп’ютерної перевірки. Це є прерогативою випускової
кафедри.
До екзаменаційної комісії, незалежно від форми проведення атестації,
подається:
-

наказ

(витяг

з

наказу)

по

університету

про

затвердження

персонального складу комісії кожної спеціальності;
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- розклад роботи комісії;
- списки здобувачів вищої освіти, допущених до складання іспиту чи
захисту дипломної роботи (проєкту) за групами до 12 осіб на кожен день
засідання комісії за підписом декана/ директора;
- зведена відомість про виконання здобувачами навчального плану й
отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, захисту курсових робіт
(проєктів), практик протягом навчального терміну;
- програма іспиту зі спеціальності, яка складається випусковою
кафедрою або методичною комісією фахової підготовки;
- комплект екзаменаційних білетів, варіанти комплексних завдань,
критерії оцінювання, ключі відповідей, перелік наочного обладнання;
- подання (голові ЕК) щодо захисту дипломної роботи (проєкту)
(Додаток 2);
- дипломна робота (проєкт) відповідного рівня вищої освіти з
рецензіями (зовнішньою і внутрішньою);
- інформація про результати перевірки робіт на антиплагіат.
Оцінювання результатів іспиту та захисту дипломних робіт (проєктів)
здійснюється за усталеною діючою шкалою в університеті. Результати
оголошуються у день складання іспиту чи захисту дипломної роботи (проєкту)
(Додаток 1).
Здобувачам вищої освіти, які позитивно склали іспит, а також захистили
дипломну роботу (проєкт), рішенням ЕК присвоюється кваліфікація у
відповідності до отриманого освітнього ступеня.
Здобувач вищої освіти, який отримав незадовільну оцінку у результаті
складання іспиту або захисту дипломної роботи (проєкту) відраховується з
університету, відповідно йому видається академічна довідка.
У випадку, якщо студент не з’явився на атестацію (для складання іспиту
або захисту випускної кваліфікаційної роботи), у протоколі зазначається, що
він є не атестованим у зв’язку з неявкою на атестацію. Але, якщо студент не
з’явився на атестацію з поважної причини, що підтверджується відповідними
документами, то йому може бути встановлена інша дата складання іспиту
(захисту випускної кваліфікаційної роботи) під час роботи ЕК.
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Підсумки роботи Екзаменаційної комісії
За підсумками роботи ЕК головою підписуються протоколи засідання
відповідно до встановленої форми та складається письмовий звіт, який
затверджується

на

засіданні

Вченої

ради

факультету/інституту

(Додаток 3,4,5).
Питання про підсумки роботи ЕК та розроблені відповідні заходи
обговорюються

на

засіданні

випускових

кафедр

та

Вчених

рад

факультетів/інститутів, університету.
Звіт голови ЕК та статистичний звіт за результатами атестації здобувачів
вищої освіти подаються у навчальний відділ у двотижневий термін після
завершення роботи ЕК (Додаток 5,6).
Дипломні роботи (проєкти) та супровідні документи до них секретар
комісії повертає на випускову кафедру (зберігаються один рік, згідно
Положення «Про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи
Екзаменаційної комісії»), а електронні варіанти здає у наукову бібліотеку
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Перший проректор

Балух В.О.

Розіслано на факультети/інститути 30.04.2020 р.
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Додаток 1
А
Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів
Оцінка за шкалою ЕСТS
Оцінка (бали)

Пояснення за

А (90-100)

розширеною шкалою
відмінно

Добре

В (80-89)
С (70-79)

дуже добре
добре

Задовільно

D (60-69)
Е (50-59)
FХ (35-49)

задовільно
достатньо
(недостатньо)

Оцінка
національною шкалою
Відмінно

за

з можливістю повторного
Незадовільно
F (1-34)

складання
(недостатньо)
з обов’язковим
повторним курсом

Б
Роз’яснення щодо проведення різних видів контролю
 Тривалість усного іспиту, а також захисту дипломної роботи (проєкту),
як правило, встановлюється в межах 20-30 хвилин на студента.
 Для проведення письмового іспиту відводиться не більше 3 годин.
 Для проведення іспиту у формі тестування відводиться від 2 до 4
годин.
Тестові завдання подаються відповідно до розроблених випусковою
кафедрою методичних рекомендацій, у яких передбачаються вимоги до
змісту тестових завдань, критерії оцінювання знань студентів тощо.

Додаток 2
Зразок (другий (магістерський) рівень вищої освіти)
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
ПОДАННЯ
ГОЛОВІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ (РОБОТИ)
Направляється студент__________________ до захисту дипломного проєкту (роботи)
(прізвище та ініціали)

рівня вищої освіти _______________________________________________________________
спеціальності__________________________________________________________________
(назва спеціальності)

на тему:______________________________________________________________________
(назва теми)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Дипломний проєкт (робота) і рецензія додаються.
Директор інституту/Декан факультету ___________________
(підпис)

Висновок керівника дипломного проєкту (роботу)
Студент (ка)______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Керівник проєкту (роботи) ________________________
(підпис)

“____”_______________________20 _____ року
Висновок кафедри про дипломний проєкт (роботу)
Дипломний проєкт (робота) розглянуто (а).
Студент (ка)________________________
(прізвище та ініціали)

допускається до захисту даного (ї) проєкту (роботи) в Екзаменаційній комісії.
Завідувач кафедри _____________________________________________________
(назва)

__________________
(підпис)

________________________________
(прізвище та ініціали)

“______”___________________20___ року

Додаток 3
Зразок (другий (магістерський) рівень вищої освіти)
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
П Р О Т О К О Л № _____ від „___„ _______________20____року
засідання Екзаменаційної комісії № _____
З розгляду дипломного проєту (роботи) студента (ки)______________________________________
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

На тему _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ПРИСУТНІ :
Голова ______________________________________________________________________________
(науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Члени ЕК __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
ДИПЛОМНИЙ

ПРОЄКТ

(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 ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ПОДАНО ТАКІ МАТЕРІАЛИ :
1. Подання голові ЕК щодо захисту дипломного проєкту (роботи), у якому містяться довідка про
успішність, висновок керівника, висновок кафедри_________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Рецензія ___________________________________________________________________________
(науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ім’я, по батькові)

3. Резюме до проєкту ___________________________________________________ мовою
(вказати мову)

Після повідомлення (протягом ___ хв.) про виконаний проєкт (роботу) студенту (ці) задані такі
запитання:
1. ________________________________________________________________________________
(прізвище й ініціали особи, що поставила запитання, зміст запитання)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
УХВАЛИЛИ:
1. Визнати, що студент (ка) _____________________________________________________________
(прізвище та ініціали)

виконав (ла) і захистив (ла) дипломний проєкт з оцінкою за шкалами:
національною ___________
ECTS ___________
2. Присвоїти _________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

кваліфікацію _______________________________________________________________________
за спеціальністю ____________________________________________________________________
(назва)

3. Видати диплом _____________________________________________________________________
( з відзнакою)

4. Відзначити, що _____________________________________________________________________
Голова ЕК: _________________________________________________________________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Члени ЕК:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище та ініціали й посада особи, що склала протокол, підпис )

Додаток 4
Зразок (другий (магістерський) рівень вищої освіти)

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
ПРОТОКОЛ №___ від „ ___” _______________ 20 __ року
ЗАСІДАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ №___ ЩОДО ПРИЙМАННЯ ІСПИТУ З _______________________________________________________________________

у студентів ___________ групи, спеціальності ___________________________________________________________________________________________________________________________
(назва)

інституту/факультету
_______________________________________________________________________________________________________________________
Присутні:
Голова
______________________________________
Члени: 1.
________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
_____________________________________________________________
2.
____________________________________________________________________________________________________
(посада, науковий ступінь, вчене звання)

3.
_______________________________________________________________________________
Засідання розпочато о ___ год. ___ хв.
4.
_______________________________________________________________________________
Закінчено о ___ год. ___ хв.
5.
_______________________________________________________________________________
Характеристика повноти
відповідей з:
№
з/п

Прізвище, ім’я, по
батькові

Білет
№

1

2

3

I
питання

II
питання

III
питання

4

5

6

Оцінка
Прізвище особи, яка
ставила запитання.
Зміст запитання

Відзначити,
що

Окремі висновки
членів ЕК

7

8

9

за
націона- кількість
льною
балів
шкалою
10
11

Кваліфікація

Категорія
диплома

Підпис
голови
ЕК

13

14

15

ECTS
12

Усього, як зазначено вище, проекзаменовано _________________________________________________ студентів.
(словами)

Зміст екзаменаційних питань відповідно до білетів додається до протоколу засідань ЕК № ____ від „___” ___________________ 20 __ року

Підписи: Голова ____________________
(підпис)

Члени: 1. __________________
(підпис)

2. __________________
(підпис)

3. __________________
(підпис)

______________________________
(прізвище та ініціали)

______________________________
(прізвище та ініціали)

______________________________
(прізвище та ініціали)

4. ___________________
(підпис)

5. ___________________
(підпис)

__________________________
(прізвище та ініціали)

__________________________
(прізвище та ініціали)

______________________________
(прізвище та ініціали)

Протокол склав секретар Екзаменаційної комісії ______________________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали)

Д од а то к 5

ЗВІТ
про роботу Екзаменаційної комісії
№________________________________
із захисту дипломних проєктів (дипломних робіт)
рівня вищої освіти "_________________________"
(назва рівня)

спеціальності ________________________________________________________
____________________________________________________________________
(назва спеціальності)

1. Склад ЕК та організація її роботи із захисту дипломних проєктів (робіт)
Екзаменаційна комісія із захисту дипломних проєктів (робіт) рівня вищої освіти
"__________________________________" призначена наказом закладу вищої освіти
(назва рівня)

від "____"___________20__ р. №________ у складі:
Голова комісії________________________________________________________
(ПІП, вчені ступінь і звання, посада)

Члени комісії:_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(ПІП, вчені ступінь і звання, посада)

За період роботи ЕК з "___"______20____р. по "___"_____20_____р. проведено ______
засідань із захисту дипломних проєктів (робіт):
(зазначається дата проведення кожного засідання та кількість захистів, що відбулися на ньому)

Далі у довільній формі надається така інформація:
- відповідність тематики та змісту дипломних проєктів (робіт) вимогам стандартів вищої
освіти;
- дотримання вимог Положення «Про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію
роботи Екзаменаційної комісії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія
Федьковича»;
- забезпечення роботи ЕК технічними засобами:
- питання
організації
роботи Екзаменаційної комісії,
повнота
забезпечення
необхідними матеріалами і документами;
- присутність та виступ на захисті керівників і рецензентів;
- порядок попереднього опанування (розгляду) членами ЕК дипломних проєктів (робіт), які
подаються до захисту;
- критерії оцінки наукового рівня дипломних проєктів (робіт), повноти і логічності
доповідей та якості відповідей на запитання членів ЕК при захисті;
- порядок обговорення результатів захисту, наявність особливих думок членів ЕК;
- рекомендації щодо удосконалення організації роботи ЕК.
2. Результати захисту дипломних проєктів та робіт
Результати захисту подаються за зразком, наведеного в Додатку. Текстова частина
цього розділу являє собою стислий коментар:
• даних таблиці;
• загальну думку членів ЕК щодо відповідності наведених показників вимогам
сьогодення;
• врахування пропозицій і недоліків попередніх ЕК;
• загальну характеристику проєктів, які рекомендовані до впровадження або мають наукову
цінність;

• стислу характеристику випускників, рекомендованих до навчання в аспірантурі
(магістратурі) тощо.
3. Якість підготовки випускників
У цьому розділі на підставі аналізу змісту дипломних проєктів та їх захисту
відображаються:
• рівень підготовки фахівців відповідного рівня вищої освіти;
• характеристика знань, умінь та навичок випускників, їх відповідність вимогам освітньої
програми спеціальності;
• актуальність тематики та науково-технічний рівень виконаних дипломних проєктів
(робіт);
• відповідність їх 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 тощо);
• позитивні моменти у підготовці фахівців;
• недоліки та невирішені питання, які впливають на якість підготовки фахівців.
4. Висновки та рекомендації
Формулюються загальні висновки щодо якості дипломного (ої) проєктування (роботи)
із зазначенням позитивних здобутків та виявлених недоліків, надаються рекомендації та
пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності дипломного (ої) проєктування
(роботи), звертається увага керівництва кафедри, інституту/факультету та університету на
необхідність усунення недоліків, які суттєво впливають на якість підготовки майбутніх
фахівців.
Затверджено на підсумковому засіданні ЕК, протокол №____від "___"_______20__р.

Голова ЕК

_____________
(підпис)

Завідувач кафедри

Ознайомлений:
_____________
(підпис)

________________
(ініціали прізвище)

______________________
(ініціали прізвище)

Примітки:
- Якщо Голова Екзаменаційної комісії одночасно очолює комісії за різними рівнями вищої
освіти, може готуватися один звіт Голови Екзаменаційної комісії.
- При складанні звіту не обов'язково окремо виділяти вищезазначені розділи, крім розділу
„Висновки та рекомендації”.

Додаток до звіту ЕК (другого (магістерського) рівня вищої освіти)

Результати захисту дипломних проєктів (робіт)
(рівня вищої освіти "________________")
(назва рівня)

студентами __________форми навчання інституту/факультету___________________________
(назва факультету/інституту)

зі спеціальності ________________________________________________________________
(назва спеціальності)

_______________________________________________________________ у _______ році
№
п/п

Числові
значення

Показники

1.

Загальна кількість випускників, осіб з них
допущено до захисту, осіб, %

2.

Кількість та частка (%) випускників, які:
а) захистили ДП (ДР) з оцінками:
- "відмінно "
- "добре"
- "задовільно"
- "незадовільно"
б)отримали диплом з відзнакою

3.

Середній бал захисту

4.

Кількість та частка (%) випускників, яких
рекомендовано до аспірантури (магістратури)

5.

Кількість та частка (%) ДП (ДР):
- які виконані за реальними завданнями і
конструкторсько-технологічними розробками,
затвердженими на підприємствах, НД1 тощо;
-з використанням ЕОМ;
- рекомендованих ЕК до впровадження:
- захищених на підприємствах та в НДІ:
- комплексних:
а) міжвузівських б) міжкафедральних
в) кафедральних

6.

Кількість ДП (ДР), які захищені іноземною мовою
(англійською, німецькою, французькою).

Голова ЕК

___________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

Примітка

Результати атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 2019-2020 н.р.
денна (заочна) форма навчання
захист дипломних робіт
Таблиця 1

1
2
3

Протокол №____ від «____»______________ р.
Голова ЕК
Секретар ЕК

%

особи,
які
отрима
ли
диплом
з відзна
кою
кількість

%

робіт
друкова
них
кількість

%

робіт
рекомен
дованих
до друку
кількість

%

робіт з
викори
станням
ЕОМ
кількість

%

робіт
впроваджених
кількість

%

робіт,
рекомен
дованих
до
впровад
ження
кількість

%

кількість

%

робіт по
замовле
нню
кількість

%

практич
них

кількість

%

%

кількість

кількість

теорети
чних

"2"

%

кількість

"3"

%

кількість

"4"

%

кількість

Форма
навча
ння

"5"

здавало

Факультет/
Інститут,
спеціальність

не з’явилося

№
п/п

за списком

К-сть
випуск
ників

випуск
ники,
які
захисти
лись на
підприє
мстві

Результати атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 2019-2020 н.р.
денна (заочна) форма навчання
державний іспит
Таблиця 2

1
2
3

Протокол №____ від «____»______________ р.
Голова ЕК
Секретар ЕК

%

якість %

Середній бал

%

кількість

„2”

%

кількість

„3”

%

кількість

%

кількість

здавало

не з’явилося

Форма
навчання

„4”

успішність %абсолютна

Результати іспиту
„5”

за списком

№
п/п

Факультет/
Інститут,
спеціальність

особи, які
отримали
диплом з
відзнакою

кількість

Кількість
випускників

