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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Тимчасове положення про організацію атестації здобувачів вищої 

освіти в дистанційному режимі навчання у Львівському державному університеті 

безпеки життєдіяльності (далі – Положення) розроблено з метою встановлення 

єдиних норм та правил організації і проведення підсумкової атестації у 

Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності (далі - 

Університет) в дистанційному режимі та є обов’язковими для використання всіма 

структурними підрозділами університету. 

1.2. Положення складене відповідно до Закону України «Про освіту» від 

05.09.2017 р. №2145-VIII, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 

№1556-VII, «Положення про дистанційне навчання», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р. № 466, «Положення про 

організацію освітнього процесу у Львівському державному університеті безпеки 

життєдіяльності», ухваленого Вченою радою університету 16.06.2015 р., протокол 

№10, стандартів вищої освіти, інших нормативних актів України з питань освіти. 

1.3. Атестація здобувачів вищої освіти (далі – атестація) це встановлення 

фактичної відповідності рівня їх освітньо-професійної та практичної підготовки, 

набутих компетентностей вимогам стандартів освітньої діяльності та освітніх 

програм.  

Атестацію особи, яка здобуває ступінь бакалавра чи магістра, здійснює 

екзаменаційна комісія (далі – ЕК) після завершення нею навчання на певному 

рівні вищої освіти. 

1.4. ЕК перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку здобувачів 

вищої освіти (далі – здобувачів), приймає рішення щодо присудження 

випускникам відповідного ступеня вищої освіти, видачу документа про вищу 

освіту, надає рекомендації щодо поліпшення якості освітньо-професійної 

підготовки фахівців. 

1.5. Контроль за формуванням та організацією роботи ЕК здійснює 

ректор. 

 

2. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

2.1. Формами атестації здобувача на певному рівні вищої освіти 

визначається стандартом вищої освіти та освітньою програмою. Вона може 

складатись із комплексного кваліфікаційного екзамену та (або) виконання і 

публічного захисту кваліфікаційна роботи. 

2.2. Комплексний кваліфікаційний екзамен (ККЕ) – це підсумковий 

контроль результатів навчання здобувача, які він повинен продемонструвати для 

підтвердження набуття ним компетентностей, визначених освітньою програмою. 
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Кваліфікаційний екзамен може проводитись після завершення навчання на 

певному рівні вищої освіти (надалі – освітньому рівні, ОР). 

2.3. Виконання та публічний захист кваліфікаційної роботи має на меті: 

– систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних 

знань та вмінь зі спеціальності та застосування їх під час виконання конкретних 

наукових, проектних, технічних, економічних, виробничих та інших завдань; 

– розвиток навиків самостійної роботи й оволодіння методикою 

дослідження та експерименту, пов’язаних з темою роботи. 

2.4. Залежно від освітнього рівня та виду освітньої програми передбачено 

такі види кваліфікаційних робіт: 

– кваліфікаційна (дипломна) робота бакалавра – випускна 

кваліфікаційна робота, виконання і захист якої відбувається на завершальному 

етапі навчання за освітнім рівнем підготовки бакалаврів; 

– кваліфікаційна (дипломна) робота магістра – випускна кваліфікаційна 

робота, виконання і захист якої відбувається на завершальному етапі навчання за 

освітньо-професійною програмою підготовки магістрів. 

 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ. 

ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ, ЧЛЕНІВ ТА СЕКРЕТАРЯ 

 

3.1. Екзаменаційна комісія створюється окремо з кожної спеціальності у 

складі голови, заступника (за необхідності) та членів. Залежно від кількості 

випускників можливе створення декількох комісій для однієї спеціальності або 

однієї комісії для кількох споріднених спеціальностей у межах відповідної галузі 

знань, як правило, в одному інституті. 

3.2. Головою ЕК призначається фахівець у відповідній галузі або 

провідний науковець відповідного напряму наукової діяльності або науково-

педагогічний працівник зі спеціальності, який не є працівником Університету. 

3.2.1. Списки голів ЕК затверджуються наказом голови Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС України). Пропозиції щодо 

термінів проведення засідань екзаменаційної комісії та її голів подаються на 

затвердження до ДСНС України не пізніше ніж за два місяці до початку роботи 

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

3.2.2. Голова ЕК зобов’язаний: 

– ознайомити всіх членів ЕК з їх правами та обов’язками; 

– довести до членів ЕК основні завдання та вимоги щодо атестації 

здобувачів вищої освіти, критерії оцінювання якості підготовки випускників, 

розклад роботи ЕК, особливості організації та проведення екзаменів та (або) 

захисту кваліфікаційних робіт; 

– забезпечити роботу ЕК відповідно до затвердженого розкладу; 
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– керувати роботою ЕК під час захисту кваліфікаційних робіт чи 

складання ККЕ, приймати участь у обговоренні результатів екзаменів, захисту 

кваліфікаційних робіт, виставленні оцінок, вирішенні питання про присудження 

ступеня вищої освіти та присвоєння кваліфікації; 

– розглядати звернення здобувачів вищої освіти з питань проведення 

захисту кваліфікаційних робіт та (або) складання комплексного кваліфікаційного 

екзамену і приймати відповідні рішення; 

– контролювати роботу секретаря ЕК щодо підготовки необхідних 

документів до початку роботи комісії та оформлення протоколів;  

– ознайомитись зі звітом про результати роботи ЕК попереднього року 

та діяльністю кафедри щодо усунення недоліків і реалізації пропозицій ЕК;  

– скласти звіт за підсумками роботи ЕК. 

3.3. Члени ЕК призначаються з числа начальників навчально-наукових 

інститутів, їх заступників, начальників (завідувачів) випускових кафедр, 

провідних науково-педагогічних працівників випускових кафедр Університету, 

які здійснюють підготовку фахівців з відповідної або спорідненої спеціальності. 

До складу ЕК можуть входити (за рішенням випускової кафедри) викладачі 

загальнонаукових і професійно-орієнтованих навчальних дисциплін. 

3.3.1. Персональний склад членів ЕК затверджується щорічним наказом 

ректора Університету не пізніше ніж за місяць до початку роботи ЕК.  

Кількість членів ЕК становить, як правило, не більше чотирьох осіб (в 

окремих випадках кількість членів ЕК може бути збільшено до шести осіб). 

Участь у роботі Екзаменаційної комісії членів ЕК з числа працівників 

Університету планується як навчальне навантаження.  

Одна й та сама особа не може одночасно входити більше ніж до однієї ЕК за 

відповідним освітнім рівнем.  

Не допускається формувати склад ЕК з числа фахівців, які не мають 

кваліфікації за відповідним фахом та (або) мають недостатній (менше 5 років) 

стаж роботи за фахом. 

3.3.2. За необхідності з числа членів ЕК призначається заступник голови ЕК, 

який за відсутності голови ЕК (хвороба, відрядження тощо) виконує його 

обов’язки.  

3.3.3. Члени екзаменаційних комісій зобов’язані:  

– ознайомитись з вимогами нормативних документів щодо атестації 

здобувачів вищої освіти та критеріями оцінювання якості підготовки;  

– напередодні засідання ЕК ознайомитися за дорученням голови з 

кваліфікаційними роботами, запланованими до захисту;  

– особисто оцінювати захист кваліфікаційних робіт, відповіді 

здобувачів при проведенні комплексного кваліфікаційного екзамену;  

– бути присутніми під час проведення екзаменів та захисту 

кваліфікаційних робіт, на засіданнях комісії при обговоренні результатів 
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екзаменів та виставленні оцінок, вирішенні питань про присвоєння відповідного 

ступеня вищої освіти та кваліфікації, прийнятті рішення про видачу дипломів. 

3.4. Секретар ЕК призначається наказом ректора Університету не пізніше 

ніж за місяць до початку роботи комісії з числа працівників інституту (кафедри). 

Він не є членом ЕК.  

3.4.1. До початку роботи Екзаменаційної комісії секретар повинен:  

– підготувати бланки протоколів засідання ЕК, екзаменаційну відомість 

для складання комплексного кваліфікаційного екзамену; 

– узгодити з навчально-методичним центром порядок доступу до 

хмарного сховища, в якому будуть розміщуватись всі матеріали ЕК; 

– отримати в деканаті залікові книжки здобувачів; електронні версії 

кваліфікаційних робіт із супровідними документами (рецензія, подання голові ЕК 

щодо захисту кваліфікаційної роботи); 

– отримати від випускової кафедри експертний висновок щодо 

самостійності виконання кваліфікаційної роботи, інші матеріали, які 

характеризують наукову і практичну цінність виконаної кваліфікаційної роботи; 

– отримати від здобувача друкований варіант кваліфікаційної роботи. 

3.4.2.  Під час роботи Екзаменаційної комісії секретар: 

– доводить до відома голови і членів ЕК інформацію, що стосується її 

роботи; 

– веде протоколи засідань ЕК. 

3.4.3. Після завершення засідання Екзаменаційної комісії секретар:  

– передає відповідальній особі з навчально-методичного центру 

Університету оформлений протокол та екзаменаційну відомість;  

– повертає в деканат заповнені залікові книжки; 

– передає на зберігання до бібліотеки Університету захищені 

кваліфікаційні роботи та отримані супровідні документи, а їх електронні варіанти 

– відповідальній особі навчально-методичного центру для розміщення в 

репозитарії Університету. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО РЕЖИМУ НАВЧАННЯ 

 

4.1. ЕК працює за розкладом, затвердженим ректором та погодженим з 

головою ЕК. Розклад роботи ЕК оприлюднюється не пізніше ніж за місяць до 

початку її роботи.  

При складанні розкладу атестації слід враховувати, що кількість здобувачів, 

які проходять атестацію протягом одного дня роботи ЕК повинна, як правило, 

становити: 

– для проведення ККЕ не більше 30 осіб (як правило 1 академічна 

група); 
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– для проведення захисту кваліфікаційних робіт – не більше 12 осіб. 

Для захисту кваліфікаційної роботи одного здобувача передбачається, як правило, 

не більше 30 хвилин. 

4.2. Допуск здобувачів до атестації здійснюється відповідно до поданого 

начальником навчально-наукового інституту та затвердженого ректором списку 

здобувачів вищої освіти (за навчальними групами), які виконали всі вимоги 

навчального плану. 

4.3. Для якісної роботи екзаменаційної комісії навчально-методичний 

центр створює хмарне сховище, доступ до якого надає голові ЕК, її членам та 

секретареві. В зазначеному сховищі на час роботи ЕК розміщуються її 

організаційні документи, а також всі необхідні матеріали для проведення ККЕ та 

захисту кваліфікаційних робіт. 

4.3.1. Організаційні документи ЕК завантажує у хмарне сховище 

уповноважений працівник навчально-методичного центру не пізніше ніж за добу 

до початку її роботи. До організаційних документів входять: 

– копія наказу Голови ДСНС України про затвердження голів ЕК зі 

спеціальностей; 

– копія наказу ректора Університету про затвердження персонального 

складу ЕК зі спеціальностей; 

– розклад роботи ЕК; 

– списки здобувачів вищої освіти, допущених до атестації; 

– зведена відомість про виконання здобувачами вищої освіти 

навчального плану й отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових 

проєктів і робіт, практик протягом усього терміну навчання; 

– мотивоване подання випускової кафедри щодо надання рекомендації 

про видачу дипломів з відзнакою (витяг з протоколу засідання кафедри). 

4.3.2. При складанні ККЕ уповноважений працівник навчально-методичного 

центру не пізніше ніж за добу додатково завантажує до хмарного сховища: 

– програму комплексного кваліфікаційного екзамену; 

– критерії оцінювання усних або письмових (тестових) відповідей; 

– екзаменаційні матеріали, розроблені випусковою кафедрою 

відповідно до програми ККЕ (екзаменаційні білети, теоретичні та практичні 

завдання, задачі, тестові завдання). 

4.3.3. При захисті кваліфікаційних робіт секретар ЕК не пізніше ніж за добу 

до захисту додатково завантажує до хмарного сховища: 

– електронні версії кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти, 

збережені у форматі pdf; 

– сканкопії подання голові ЕК щодо захисту кваліфікаційної роботи, 

збережені у форматі pdf; 

– сканкопії рецензій на кваліфікаційні роботи, надані 

висококваліфікованими спеціалістами в галузі, збережені у форматі pdf;  
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– презентації доповідей здобувачів вищої освіти; 

– сканкопії інших матеріалів, що характеризують освітню та професійну 

компетентність випускника, наукову та практичну цінність виконаної ним 

кваліфікаційної роботи (друковані статті за темою роботи, заявки на патент, акти 

про практичне впровадження результатів кваліфікаційних робіт тощо). 

4.4. Всі засідання ЕК відбуваються дистанційно з використанням 

програмного забезпечення Microsoft Teams за участю не менше половини її 

складу та за обов’язкової присутності Голови ЕК або його заступника.  

Для забезпечення публічності захисту на офіційному сайті університету 

розміщується оголошення, в якому зазначається графік захистів, інструкція з 

інсталяції програмного забезпечення, через яке буде відбуватись захист та 

порядок реєстрації для долучення до засідання ЕК. 

4.5. Складання комплексного кваліфікаційного екзамену проводиться в 

поєднанні синхронного та асинхронного режимів за умови надійної ідентифікації 

здобувачів вищої освіти. 

4.5.1. Структура та зміст комплексного кваліфікаційного екзамену, а також 

форма перевірки знань здобувачів вищої освіти встановлюються випусковою 

кафедрою та описуються у програмі ККЕ (додаток 1). 

Програма ККЕ складається з таких розділів:  

І. Програмні компетентності та результати навчання за освітньою 

програмою, винесені на ККЕ; 

ІІ.  Пояснювальна записка  

ІІІ. Зміст комплексного кваліфікаційного екзамену; 

ІV. Перелік літературних джерел  

4.5.2. Комплексний кваліфікаційний екзамен проводиться, як правило, у два 

етапи: 

- І-ий етап – теоретичний, який проводиться у форматі тестування у 

електронному навчальному середовищі «Віртуальний університет»; 

- ІІ-ий етап – практичний, який передбачає дачу розширеної відповіді 

на білет, розміщений у електронному навчальному середовищі «Віртуальний 

університет». 

Порядок організації комплексного кваліфікаційного екзамену описується в 

пояснювальній записці, як повинна містити таку інформацію: 

Загальні відомості: 

o назва освітньої програми, для якої розроблено програму ККЕ; 

o етапи, з яких складається ККЕ; 

o розподіл балів за кожен з етапів ККЕ; 

Для першого етапу (теоретичного): 

o кількість рівнів тесту; 

o розподіл питань за рівнями; 

o вага питань кожного рівня в балах; 
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o час, який відводиться на відповідь. 

Для другого етапу (практичного): 

o кількість завдань, які необхідно виконати здобувачеві; 

o кількість балів, що відводиться на кожне завдання; 

o час, який відводиться для дачі відповіді на завдання; 

o критерії оцінювання відповідей на завдання. 

4.5.3. Для проведення першого етапу ККЕ випускова кафедра формує банк 

питань, який містить одно- або багаторівневі тестові завдання з дисциплін як 

загальної, так і фахової (професійної) підготовки. Приклад оформлення тестових 

завдань наведений в додатку 2.  

Підсумковий тест повинен містити не менше 100 однорівневих або не 

менше 50 багаторівневих тестових завдань. При цьому мінімальна кількість 

завдань у банку повинна бути як мінімум удвічі більшою від кількості завдань, 

включених до підсумкового тесту ККЕ.  

4.5.4. Для проведення другого етапу ККЕ випускова кафедра розробляє 

білети (завдання, задачі) з дисциплін фахової (професійної) підготовки. На 

практичну частину екзамену виноситься, як правило, одне або два завдання. При 

цьому мінімальна кількість завдань повинна бути щонайменше на 1 більшою, ніж 

кількість здобувачів вищої освіти, які проходять атестацію в даній ЕК. Приклад 

оформлення переліку білетів наведено в додатку 3. 

4.5.5. Начальник (завідувач) випускової кафедри узагальнює екзаменаційні 

завдання, отримані від викладачів та надсилає їх разом із програмою ККЕ не 

пізніше ніж за 10 робочих днів до початку роботи екзаменаційної комісії особисто 

начальнику або заступнику начальника навчально-наукового інституту для 

погодження. 

4.5.6. Начальник навчально-наукового інституту передає погоджену 

програму ККЕ та екзаменаційні завдання не пізніше ніж за 5 робочих днів до 

початку роботи ЕК начальнику відділу з організації та забезпечення навчально-

методичної роботи для їх подальшого затвердження. 

4.5.7. Працівники навчально-методичного центру після отримання програми 

ККЕ та екзаменаційних завдань перевіряють їх на відповість встановленим 

вимогам (кількість тестових питань, якість оформлення тощо), затверджують у 

встановленому порядку та завантажують завдання у банк тестів електронного 

навчального середовища «Віртуальний університет». 

4.5.8. Не пізніше ніж за добу до запланованого згідно розкладу атестації 

ККЕ працівник відділу інформаційних технологій та технічного захисту 

інформації (далі – адміністратор) створює в структурі спеціальності розділ 

«Атестація» та формує у ньому тест для першої частини ККЕ і екзаменаційні 

завдання для другої частини ККЕ.  

4.5.9. В день проведення ККЕ екзаменаційна комісія збирається у аудиторії, 

обладнаній мультимедійним проектором та камерою. Секретар комісії у будь-
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який зручний для нього спосіб (електронною поштою, розсилка SMS-

повідомлень, інформування в групах WhatsApp, Telegram, Viber тощо) повідомляє 

здобувачам пароль до тесту першої частини ККЕ, після чого здобувачі вищої 

освіти приступають до його розв’язання дистанційно. 

Після спливання часу, відведеного на тестування, секретар повідомляє 

здобувачам пароль до екзаменаційних завдань другої частини ККЕ, після чого 

вони дають розширену відповідь на отримані завдання (наводять розв’язок задачі) 

у спеціально відведеному полі тестової системи «Віртуального університету». За 

потреби здобувач надсилає секретареві ЕК на електронну пошту сканкопію 

аркуша із відповіддю на питання білета. 

Після отримання та перевірки відповідей на завдання другої частини ККЕ 

члени екзаменаційної комісії за потреби почергово спілкуються із здобувачами 

вищої освіти, задаючи їм уточнюючі питання та оцінюють правильність і повноту 

наданої відповіді. Для спілкування використовується програмне забезпечення 

Microsoft Teams.  

Здобувачі вищої освіти зобов’язані бути доступними для зв’язку з 

екзаменаційною комісією до завершення екзамену та оголошення секретарем або 

головою ЕК його результатів. У разі якщо здобувач не виходить на зв’язок із ЕК 

протягом 15 хв, відповідь на додаткові запитання вважатиметься не наданою і 

комісія при виставленні підсумкової оцінки бере до уваги лише письмові 

відповіді, отримані через «Віртуальний університет». 

4.5.10. Оцінювання результатів ККЕ здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Результати обох етапів екзамену сумуються, переводяться в національну шкалу та 

шкалу ЄКТС, заносяться до екзаменаційної відомості та доводяться до відома 

здобувачів вищої освіти шляхом розміщення на офіційному сайті університету.  

4.6. Захист кваліфікаційної роботи відбувається у синхронному режимі за 

умови надійної ідентифікації здобувачів вищої освіти. 

4.6.1. Зміст та обсяг кваліфікаційної роботи, вимоги до її оформлення 

встановлюються випусковою кафедрою та описуються в відповідних методичних 

рекомендаціях. 

4.6.2. Не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку роботи екзаменаційної 

комісії здобувач надсилає електронну версію кваліфікаційної роботи на 

електронну пошту визначеного кафедрою рецензента. Після ознайомлення із 

роботою рецензент готує рецензію та передає її друкований варіант у будь-який 

зручний спосіб начальнику (завідувачу) випускової кафедри, а електронний 

варіант надсилає здобувачеві. 

4.6.3. Не пізніше ніж за 5 робочих днів до запланованої дати захисту 

кваліфікаційної роботи здобувач надсилає її друкований варіант керівникові або 

секретареві ЕК, а остаточний електронний варіант – лише керівникові 

кваліфікаційної роботи.  
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В разі якщо кваліфікаційна робота не надійшла до екзаменаційної комісії 

вчасно, голова ЕК приймає рішення про перенесення захисту на пізніший термін в 

межах періоду роботи ЕК. 

4.6.4. Не пізніше ніж за 3 робочі дні до запланованої дати захисту керівник 

кваліфікаційної роботи готує подання голові ЕК щодо захисту кваліфікаційної 

роботи та передає його разом із електронною версією кваліфікаційної роботи 

начальнику (завідувачу) випускової кафедри. Завідувач кафедри робить у поданні 

відмітку про допуск до захисту та передає його разом із електронною версією 

кваліфікаційної роботи та рецензією в деканат навчально-наукового інституту. 

Працівник деканату проставляє у поданні успішність здобувача, затверджує його 

у начальника навчально-наукового інституту та не пізніше ніж за добу до 

запланованої дати захисту передає всі отримані матеріали секретареві ЕК. 

4.6.5. Начальник (завідувач) випускової кафедри після отримання від 

керівника електронної версії кваліфікаційної роботи організовує її перевірку в 

системі «Плагіат» відповідно до вимог «Положення про заходи щодо запобігання 

випадків академічного плагіату у Львівському державному університеті безпеки 

життєдіяльності».  

4.6.6. При проведенні засідання ЕК по захисту кваліфікаційних робіт слід 

дотримуватись регламенту, який передбачає: 

- приєднання секретарем ЕК здобувача та його керівника до відео-

конференції, оголошення прізвища, імені та по батькові здобувача, керівника та 

теми кваліфікаційної роботи; 

- доповідь здобувача у довільній формі про сутність кваліфікаційної 

роботи, основні наукові (технічні) рішення, отримані результати та ступінь 

виконання завдання. При цьому можуть використовуватись різні форми 

візуалізації доповіді: графічний матеріал, визначений завданням на 

кваліфікаційну роботу, мультимедійна презентація, відео тощо. Час, необхідний 

для розкриття студентом змісту кваліфікаційної роботи, визначається ЕК; 

- відповіді на запитання членів ЕК та присутніх (з дозволу голови ЕК); 

- виступ керівника зі стислою характеристикою випускника в процесі 

виконання кваліфікаційної роботи або оголошення секретарем ЕК відгуку 

керівника; 

- оголошення секретарем ЕК рецензії на кваліфікаційну роботу; 

- відповіді здобувача вищої освіти на зауваження керівника роботи та 

рецензента; 

- оголошення здобутків здобувача вищої освіти (наукових, творчих, 

рекомендацій випускової кафедри); 

- оголошення голови ЕК про закінчення захисту. 

4.6.7. Після завершення останнього захисту, запланованого на поточний 

день роботи комісії, секретар ЕК призупиняє відеотрансляцію захисту для 

обговорення членами ЕК оцінок.  
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Оцінка за захист кваліфікаційної роботи виставляється кожним членом 

комісії окремо. При визначенні оцінки кваліфікаційної роботи береться до уваги 

рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки здобувачів вищої освіти. 

Підсумкова оцінка здобувача визначається як середнє арифметичне виставлених 

всіма членами ЕК оцінок. 

Після завершення обговорення секретар заносить до оціночної відомості 

підсумкові оцінки за захист та доводить їх до відома здобувачів вищої освіти 

шляхом розміщення на офіційному сайті університету у відповідному розділі.  

4.7. Рішення Екзаменаційної комісії про присвоєння здобувачам вищої 

освіти кваліфікації та видачі 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) атестації з метою підвищення оцінки 

не дозволяється.  

4.8. Здобувачам вищої освіти, які отримали позитивні оцінки за 

передбаченими освітньою програмою формами атестації, рішенням 

Екзаменаційної комісії присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється 

кваліфікація у відповідності до отриманої спеціальності  і видається диплом 

встановленого зразка. 

Рішення щодо видачі здобувачу вищої освіти диплома з відзнакою 

приймається Екзаменаційною комісією за результатами атестації із урахуванням 

усіх наданих до ЕК матеріалів, які засвідчують, що навчальні та наукові (творчі) 

досягнення здобувача вищої освіти під час навчання за даним ступенем вищої 

освіти відповідають вимогам «Положення про диплом з відзнакою Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності». 

На підставі цих рішень в університеті видається наказ про випуск фахівців, 

у якому зазначається відповідний ступінь вищої освіти, кваліфікація, номер 

протоколу екзаменаційної комісії.  

4.9.  Якщо відповідь здобувача вищої освіти на комплексному 

кваліфікаційному екзамені та (або) захист кваліфікаційної роботи не відповідає 

вимогам рівня атестації, ЕК ухвалює рішення про те, що здобувач вищої освіти не 

пройшов атестацію і у протоколі засідання ЕК йому виставляється оцінка 

«незадовільно» відповідно до шкал оцінювання.  

У випадку, якщо здобувач вищої освіти не міг складати ККЕ чи захищати 

кваліфікаційну роботу в дистанційному режимі з поважної причини, що 

підтверджується відповідними документами, ректором може бути встановлена 

інша дата складання екзамену та (або) захисту кваліфікаційної роботи, але в 

межах строку повноважень діючої комісії. 

Поважною причиною вважатиметься: 

- перебування на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я; 

- відсутність необхідних для цього технічних засобів (комп’ютер, 

ноутбук, планшет, смартфон). 
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- відсутність доступу до мережі інтернет. 

Здобувач вищої освіти, який отримав незадовільну оцінку при складанні 

комплексного кваліфікаційного екзамену та (або) на захисті кваліфікаційної 

роботи, відраховується з Університету. Йому видається академічна довідка 

встановленого зразка.  

У випадках, коли захист кваліфікаційної роботи визнається незадовільним, 

ЕК встановлює, чи може здобувач вищої освіти подати на повторний захист ту 

саму роботу з доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, 

визначену відповідною кафедрою. Рішення ЕК зазначається у протоколі. 

Одержання незадовільної оцінки за комплексний кваліфікаційний екзамен 

позбавляє здобувача вищої освіти права у поточному навчальному році захищати 

кваліфікаційну роботу. 

Здобувачі вищої освіти, які не склали комплексний кваліфікаційний екзамен 

та (або) не захистили кваліфікаційну роботу у зв’язку з неявкою без поважних 

причин або отриманням незадовільної оцінки, мають право на повторну (з 

наступного навчального року) атестацію протягом трьох років після відрахування 

з Університету, з урахуванням програми екзамену чинної на момент повторної 

атестації.  

 

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

5.1. Результати комплексного кваліфікаційного екзамену та захисту 

кваліфікаційних робіт оголошуються головою ЕК в день їх складання (захисту). 

5.2. Засідання Екзаменаційної комісії оформляються протоколами за 

встановленою формою. У протоколах відображаються: 

- оцінки, одержані на екзамені або під час захисту кваліфікаційної 

роботи; 

- запитання, поставлені випускникові; 

- особливі думки членів ЕК; 

- здобуті ступінь вищої освіти та кваліфікація; 

- рішення щодо видачі диплома загального взірця або диплома з 

відзнакою. 

Протокол підписують голова та члени ЕК, що брали участь у засіданні. Усі 

розділи протоколів повинні бути заповнені. Помилки та виправлення у 

протоколах не допускаються. 

Після завершення атестації відповідальний працівник навчально-

методичного центру формує справу відповідно до вимог інструкції з діловодства 

та передає її для зберігання в архів Університету. 

5.3. За підсумками атестації Голова ЕК складає звіт, який затверджується 

на заключному засіданні. 

У звіті відображаються рівень підготовки фахівців із певної спеціальності і 

характеристика знань здобувачів вищої освіти, якість виконання кваліфікаційних 
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робіт, актуальність їх тематики та відповідність сучасному стану науки, техніки і 

виробництва. Вказуються недоліки, допущені у підготовці фахівців, зауваження 

щодо забезпечення організації роботи ЕК тощо.  

Надаються пропозиції щодо:  

- поліпшення підготовки фахівців;  

- усунення недоліків в організації проведення екзаменів і захисту 

кваліфікаційних робіт; 

- можливості публікації основних положень кваліфікаційних робіт, їх 

використання в освітньому процесі, на підприємствах і в науково-дослідних 

установах; 

- надання випускникам за освітнім рівнем «бакалавра» рекомендації 

щодо вступу до магістратури; 

- надання випускникам за освітнім рівнем «магістра» рекомендації 

щодо вступу до аспірантури (ад’юнктури). 

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

до навчально-методичного центру Університету. 

5.4. Результати роботи, пропозиції і рекомендації Екзаменаційної комісії 

обговорюються на засіданні випускових кафедр, Вчених рад навчально-наукових 

інститутів. 

 

6. РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ 

 

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

ім’я ректора Університету. Апеляція подається в день оголошення результатів 

комплексного кваліфікаційного екзамену або захисту кваліфікаційної роботи з 

обов’язковим повідомленням начальника навчально-наукового інституту.  

6.2. У випадку надходження апеляції розпорядженням ректора 

створюється комісія для її розгляду. Головою комісії призначається начальник 

навчально-наукового інституту або проректор з навчальної та методичної роботи.  

6.3. Комісія розглядає апеляції випускників з приводу порушення 

процедури проведення екзамену або захисту кваліфікаційних робіт, що могло 

негативно вплинути на оцінку ЕК. 

Комісія не розглядає питання, що стосуються змісту й структури завдань 

комплексного кваліфікаційного екзамену, а також порушень правил проведення 

екзамену або захисту кваліфікаційної роботи, допущених випускником. 

6.4. Апеляція розглядається протягом трьох календарних днів після її 

подачі.  

6.5. У випадку встановлення комісією порушення процедури проведення 

атестації, яке вплинуло на результати оцінювання, комісія пропонує ректору 

скасувати відповідне рішення ЕК і провести її повторне засідання в присутності 

представників комісії з розгляду апеляції. 
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Додаток 1. Програма ККЕ 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

 

 

 

 

 

Ухвалено  

Вченою радою Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності 

протокол  від “___” ______ 20 __ р. №__  

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

комплексного кваліфікаційного екзамену 
 

Галузь знань 27 Транспорт 

Спеціальність 275 Транспортні технології 

Спеціалізація  275.03 Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті) 

Освітня програма Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Львів 
2020 
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І. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА 

ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ, ВИНЕСЕНІ НА ККЕ 

 
1.1. Компетентності, винесені на ККЕ 

 

Шифр 

компетентності 

відповідно до ОПП 

Зміст компетентностей відповідно до освітньої програми 

ЗК01 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

ФК04 Здатність організовувати та управляти перевезенням пасажирів та багажу (за 

видами транспорту). 

ФК05 Здатність до оперативного управління рухом транспортних потоків. 

 
2.2. Результати навчання винесені на ККЕ 

 

Шифр результатів 

навчання відповідно 

до ОПП 

Результати навчання відповідно до освітньої програми 

РН01 Брати відповідальність на себе, проявляти громадянську свідомість, 

соціальну активність та участь у житті громадянського суспільства, 

аналітично мислити, критично розуміти світ. 

РН02 Критично оцінювати наукові цінності і досягнення суспільства у розвитку 

транспортних технологій. 

 
 

Примітка: В таблицях слід вказувати лише ті компетентності та програмні результати, які 

виносяться на ККЕ відповідно до матриць в ОСВІТНІХ ПРОГРАМАХ (дивіться відповідну 

колонку в матриці, де є позначка «+»). 
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ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Комплексний кваліфікаційний екзамен (далі - ККЕ) є підсумковим етапом 

перевірки рівня підготовки випускників освітньої програми ТРАНСПОРТНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ (на автомобільному транспорті). Його метою є визначення 

фактичного рівня професійних знань здобувачів вищої освіти з дисциплін за 

фахом, вміння використовувати їх у практичній роботі 

ККЕ проходить у два етапи: 

- І-ий етап – теоретичний, який проводиться у форматі тестування у 

електронному навчальному середовищі «Віртуальний університет»; 

- ІІ-ий етап – практичний, який передбачає дачу розширеної відповіді 

на білет, розміщений у електронному навчальному середовищі «Віртуальний 

університет». 

Оцінювання результатів ККЕ здійснюється за 100-бальною шкалою. На 

кожен етап відведено 50 балів. Результати обох етапів екзамену сумуються, 

переводяться в національну шкалу та шкалу ЄКТС. 

Перший етап екзамену відбувається у вигляді тестування в електронному 

навчальному середовищі «Віртуальному університеті». Тест складається з 

дворівневих питань.   

На перший рівень винесено 30 завдань закритої форми з вибором однієї 

правильної відповіді. Вага кожного питання першого рівня – 1 бал (всього 30 

балів). На другий рівень винесено 10 завдань на встановлення відповідності. Вага 

кожного завдання другого рівня 2 бали (всього 20 балів). 

Для відповідей відводиться 45 хв із розрахунку по 1 хв для запитань 

першого рівня та по 1 хв 30 сек для кожного запитання 2 рівня. 

Під час проведення другого етапу екзамену необхідно надати розширену 

відповідь на 2 запитання відповідно до отриманого білету. За кожне із запитань 

(завдань) можна отримати до 25 балів. Відповідь вписується у спеціально 

відведене поле тестової системи «Віртуального університету». Схеми, графіки 

завантажуються додатково. 

Критерії оцінювання відповідей на запитання другого етапу: 

- 25 балів - відповідь повна; 

- 15-20 балів - відповідь вірна, але неповна; 

-  5-10 балів - питання розкрите поверхнево, деякі тези помилкові; 

- 0 балів - відповідь повністю невірна. 
 

Примітка: Це варіант. Зміст тестів та білетів, час який відводиться для відповідей, розподіл 

балів, критерії оцінювання можуть бути ІНШИМИ 
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ІІІ. ЗМІСТ КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

Шифр 

дисципліни 

відповідно 

до НП 

Назва дисципліни, 

винесеної на ККЕ 

Назви змістових модулів відповідно 

до навчальної програми 

1.3.9 Транспортні засоби Огляд конструкцій транспортних засобів та 

оцінка їх технічного рівня 

Комплексна оцінка пристосованості 

транспортних засобів до перевезень 

Оцінка експлуатаційних властивостей 

транспортних засобів 

   

 

   

   

   

   

   

   

 

 
Примітка: В таблиці слід вказувати лише ті дисципліни, які забезпечують 

компетентності та результати навчання, вказані в першому розділі ПРОГРАМИ ККЕ 

(відповідно до ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ) 
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ІV. ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Закон України про автомобільний транспорт. 

2. Наказ ДСНС України від 27.06.2013 №432 «Про затвердження Настанови з 

експлуатації транспортних засобів в органах та підрозділах ДСНС 

України». 

3. ДСТУ 2984-95. Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення. 

4. Підгородецький Я.І. Автомобільний транспорт. Основи конструкції / Я. І. 

Підгородецький, М. І. Сичевський, А. М. Домінік. – Львів: Видавництво 

ЛДУ БЖД, 2013. – 316 с. 

 
Примітка: Літературу вказувати лише ту, яка є основною при вивченні предметів, зазначених в 

розділі 3. 

 

 

 

 
Обговорено на засіданні кафедри 
експлуатації транспортних засобів та 
пожежно-рятувальної техніки 
Протокол №___ від ____________ 20___  року 
 
Завідувач кафедри 
експлуатації транспортних засобів та 
пожежно-рятувальної техніки 
доктор технічних наук, професор     Петро ГАЩУК 

 

 

 
ПОГОДЖЕНО:  
Заступник начальника інституту 
з навчально-наукової роботи      Іван ПАСНАК 
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Додаток 2. Приклад оформлення тестових завдань 

 
Затверджую 
Проректор з навчальної та методичної роботи 
 

Дмитро ЧАЛИЙ 
 

“___”    2020 р. 
 

 

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

для складання комплексного кваліфікаційного екзамену 

здобувачами вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні 

технології» (освітня програма Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті)) 
 

Якщо коефіцієнт вантажомісткості дорівнює одиниці? 

вантажність автомобіля використовується повністю 

вантажність автомобіля не використовується повністю 

вантажність автомобіля перевикористовується повністю 

вантажність автомобіля недовикористовується повністю 

 

Навантаження, закріплення, укриття, зв'язка вантажу, а також розвантаження 

автомобіля виконується? 

замовником 

перевізником 

вантажоодержувачем 

представником замовника 

 
Обговорено на засіданні кафедри 
експлуатації транспортних засобів та 
пожежно-рятувальної техніки 
Протокол №     від _____________ 2020 року 
 
Завідувач кафедри 
експлуатації транспортних засобів та 
пожежно-рятувальної техніки 
доктор технічних наук, професор     Петро ГАЩУК 

 
Погоджено:                                                         Іван ПАСНАК  
 
                                                            Оксана ПОВСТИН  

 
                                                           Олександр МІРУС 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

ЗАКРИТОЇ ФОРМИ  

 

У зв’язку із тим, що тестові завдання закритої форми із одним варіантом 

відповіді можуть завантажуватись у банк питань «Віртуального університету» 

автоматизовано, при їх оформленні необхідно дотримуватись таких правил: 

1. Незалежно від формулювання кожне завдання має закінчуватись знаком 

запитання «?»; 

2. Завдання та варіанти відповідей нумерувати не потрібно; 

3. У варіантах відповідей перша відповідь завжди повинна бути вірною; 

4. Жодних розділових знаків після варіантів відповіді ставите не потрібно; 

5. При наборі завдань слід використовувати гарнітуру Times New Roman та 

шрифт розміром 14 з одинарним міжрядковим проміжком, шрифт прямий-

звичайний; 

6. Між завданнями слід пропускати один рядок. 

 

Зразок оформлення тестових завдань 
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Додаток 3. Приклад оформлення екзаменаційних білетів 

 
Затверджую 
Проректор з навчальної та методичної роботи 
 

Дмитро ЧАЛИЙ 
 
“___”    2020 р. 
 

 
ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ 

для проведення практичної частини комплексного кваліфікаційного екзамену зі 
здобувачами вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні 

технології» (освітня програма Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)) 

 

 

 

Екзаменаційний білет №1 

 

1. Скласти акт огляду та перевірки технічного стану пожежної автоцистерни АЦ-40 (131) 

137А. 

2. Лізингодавець надає транспорт на 6 років на основі фінансового лізингу. Вартість 

машин становить 500 тис. гривень. Для фінансування лізингоотримувач отримав кредит в 

розмірі 8% річних (відсотки нараховуються на суму не погашеного боргу). Амортизаційний 

термін машин – 6 років. Розмір лізингової щорічної маржі – 3%. Страхові платежі становлять 

2%. Розрахуйте всі складові лізингових платежів. 

 

 

Обговорено на засіданні кафедри 
експлуатації транспортних засобів та 
пожежно-рятувальної техніки 
Протокол №___ від ___________ 2020 року 
 
Завідувач кафедри 
експлуатації транспортних засобів та 
пожежно-рятувальної техніки 
доктор технічних наук, професор     Петро ГАЩУК 

 
 
Погоджено:                                                              Іван ПАСНАК  
 

 

Примітка: В залежності від специфіки формування білетів допускається подача переліку 

питань а не білетів.  


