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ПОЛОЖЕННЯ
про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти 

у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності

Це Положення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про 
вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-УІІ, постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 
№1341, стандартів вищої освіти, інших нормативних актів України з питань 
освіти, Положення про організацію освітнього процесу у Львівському 
державному університеті безпеки життєдіяльності.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Атестація випускників за освітніми ступенями бакалавра, магістра 
у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності (далі -  
Університеті) здійснюється Екзаменаційною комісією (далі -  ЕК) після 
завершення теоретичної та практичної частини навчання за відповідним 
освітнім ступенем з метою встановлення відповідності засвоєних 
здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших 
компетентностей вимогам стандартів вищої освіти (далі -  СВО) з відповідної 
галузі знань, спеціальності, спеціалізації. Атестація здійснюється відкрито і 
гласно.

1.2. Терміни проведення атестації визначаються навчальними планами 
підготовки фахівців та графіком освітнього процесу. Атестацію проходить 
кожен здобувач вищої освіти після повного виконання ним навчального 
плану за освітнім ступенем.

1.3. Атестація випускників завершується видачею документів 
встановленого зразка про присудження відповідного освітнього ступеня та 
присвоєння здобутої кваліфікації.

1.4. Для проведення атестації випускників за освітніми ступенями 
бакалавра і магістра створюється ЕК. Формування, організацію роботи та 
контроль за діяльністю ЕК здійснює ректор Університету. Строк 
повноважень ЕК становить один календарний рік.

1.5. Функціями та обов’язками ЕК є:
- комплексна перевірка та оцінювання науково-теоретичної та 

практичної фахової підготовки випускників відповідного освітнього ступеня 
з метою встановлення відповідності їх кваліфікаційного рівня вимогам СВО, 
освітньої програми та навчального плану;

- прийняття рішення про присвоєння випускникам відповідної 
кваліфікації та щодо видачі диплома (звичайного зразка чи з відзнакою);



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

1.6. Атестація випускників здійснюється відповідно до вимог СВО у 
формі комплексного кваліфікаційного екзамену (далі - ККЕ) та/або захисту 
кваліфікаційної роботи. У випадку, якщо передбачені обидві форми атестації, 
захисту кваліфікаційної роботи передує ККЕ.

1.7. Програма, методика та форма проведення ККЕ (усно, письмово, 
комп’ютерне тестування), порядок організації захисту кваліфікаційних робіт, 
критерії оцінювання компетентностей визначаються випусковими кафедрами 
та затверджуються Вченою радою Університету.

2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ.
ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ, ЧЛЕНІВ ТА СЕКРЕТАРЯ

2.1. Екзаменаційна комісія для атестації здобувачів вищої освіти 
створюється щороку як єдина для усіх форм навчання у складі голови, 
заступника (за необхідності) та членів з кожної спеціальності за певними 
рівнями вищої освіти. Залежно від кількості випускників та спеціалізацій 
можливе створення декількох ЕК з однієї спеціальності або однієї ЕК для 
кількох споріднених спеціальностей у межах відповідної галузі знань, як 
правило, в одному інституті.

2.2. Головою ЕК призначається фахівець у відповідній галузі або 
провідний науковець відповідного напряму наукової діяльності або науково- 
педагогічний працівник зі спеціальності, які не є працівниками Університету.

2.2.1. 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.

2.2.2. Г олова ЕК зобов’язаний:
-  ознайомитись з організацією освітнього процесу на випусковій 

кафедрі та на кафедрах, які забезпечують викладання навчальних дисциплін, 
що виносяться на ККЕ, з вимогами до результатів навчання здобувачів вищої 
освіти, що зазначені у відповідній освітній програмі, з навчальним планом, 
засобами діагностики (для екзаменів) та критеріями оцінювання захисту 
кваліфікаційних робіт та/або ККЕ у 100-бальній шкалі;

-  дати згоду на використання запропонованих засобів діагностики та 
критеріїв оцінювання;



-  ознайомитись зі звітом про результати роботи EK попереднього року 
та діяльністю кафедри щодо усунення недоліків і реалізації пропозицій EK;

-  ознайомити всіх членів EK з їх правами та обов’язками;
-  довести до членів EK основні завдання та вимоги щодо атестації 

здобувачів вищої освіти, критерії оцінювання якості підготовки випускників, 
розклад роботи EK, особливості організації та проведення екзаменів та/або 
захисту кваліфікаційних робіт;

-  забезпечити роботу EK відповідно до затвердженого розкладу;
-  обов’язково бути присутнім під час проведення екзаменів або захисту 

кваліфікаційних робіт, на засіданнях комісії при обговоренні результатів 
екзаменів та виставленні оцінок, вирішенні питань про присвоєння 
відповідного ступеня вищої освіти та кваліфікації, прийнятті рішення про 
видачу дипломів (дипломів з відзнакою) або відмову в їх видачі (з 
необхідною аргументацією);

-  розглядати звернення здобувачів вищої освіти з питань проведення 
захисту кваліфікаційних робіт та/або складання екзамену і приймати 
відповідні рішення;

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

-  складати звіт про результати роботи EK.

2.3. Члени EK призначаються з числа начальників (директорів) 
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, представники територіальних/галузевих об’єднань 
роботодавців, працівники науково-дослідних інститутів.

До складу EK можуть входити (за рішенням випускової кафедри) 
викладачі загальнонаукових і професійно-орієнтованих навчальних 
дисциплін.

2.3.1. Персональний склад членів EK затверджується щорічним наказом 
ректора Університету не пізніше ніж за місяць до початку роботи EK.

Юльюсть членів EK становить, як правило, не більше чотирьох осіб (в 
окремих випадках кількість членів EK може бути збільшено до шести осіб).

Участь у роботі Eкзаменаційної комісії членів EK-працівників 
Університету планується як навчальне навантаження.

Одна й та сама особа не може одночасно входити більше ніж до однієї 
EK за відповідним освітнім рівнем.

Не допускається формувати склад EK з числа фахівців, які не мають 
кваліфікації за відповідним фахом та/або мають недостатній (менше 5 років) 
стаж роботи за фахом.



2.3.2. За необхідності з числа членів ЕК призначається заступник 
голови ЕК, який за відсутності голови ЕК (хвороба, відрядження тощо) 
виконує його обов’язки.

2.3.3.Члени екзаменаційних комісій зобов’язані:
-  ознайомитися 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, згідно з відповідними критеріями, захист 

кваліфікаційних робіт, відповіді при проведенні екзамену кожного здобувача 
вищої освіти;

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

2.4. 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.

2.4.1. До початку роботи Екзаменаційної комісії секретар повинен:
-  підготувати бланки протоколів засідання ЕК, екзаменаційну відомість 

для складання тестового фахового екзамену;
-  отримати у навчально-методичному центрі: копії наказів про 

затвердження голови та членів ЕК; списки допущених до атестації 
здобувачів, відомості про виконання навчального плану і отримані оцінки, 
затверджений розклад роботи ЕК, програму комплексного кваліфікаційного 
екзамену, екзаменаційні білети;

-  отримати в деканаті: залікові книжки здобувачів; подання голові ЕК 
щодо захисту кваліфікаційної роботи;

-  отримати від випускової кафедри: технічні засоби, демонстраційні та 
довідкові матеріали, необхідні для використання студентами під час 
підготовки та складання екзамену; виконані кваліфікаційні роботи, письмову 
рецензію, експертний висновок щодо самостійності виконання 
кваліфікаційної роботи, інші матеріали, які характеризують наукову і 
практичну цінність виконаної кваліфікаційної роботи; мотивовані подання 
щодо надання рекомендації про видачу дипломів з відзнакою.

2.5.2. Під час роботи Екзаменаційної комісії секретар:
-  доводить до відома голови і членів ЕК інформацію, що стосується її 

роботи;
-  веде протоколи засідань ЕК.



2.5.3. Після завершення засідання Екзаменаційної комісії секретар:
-  передає відповідальній особі навчально-методичного центру 

Університету оформлений протокол;
-  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;

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ 
КОМІСІЇ

3.1. 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 
становити:

-  для проведення ККЕ не більше 30 осіб (як правило 1 академічна 
група);

-  для проведення захисту кваліфікаційних робіт -  не більше 12 осіб. 
Для захисту кваліфікаційної роботи одного здобувача передбачається, як 
правило, не більше 30 хвилин.

3.2. Допуск студентів до складання атестації здійснюється відповідно 
до поданого начальником (директором) навчально-наукового інституту та 
затвердженого ректором списку здобувачів вищої освіти (за навчальними 
групами), які виконали всі вимоги навчального плану.

3.3. Складання комплексного кваліфікаційного екзамену та захист 
кваліфікаційних робіт проводиться на відкритому засіданні ЕК за участю не 
менше половини її складу за обов’язкової присутності Голови ЕК або його 
заступника.

Для проведення атестації не пізніше ніж за добу до її початку до ЕК 
подаються:

-  копія наказу Голови ДСНС України про затвердження голів ЕК зі 
спеціальностей;

-  копія наказу ректор Університету про затвердження персонального 
складу ЕК зі спеціальностей;

-  розклад роботи ЕК;
-  списки здобувачів вищої освіти, допущених до складання атестації;
-  залікові книжки здобувачів вищої освіти;
-  зведена відомість, завірена начальником (директором) навчально- 

наукового інституту про виконання здобувачами вищої освіти навчального



плану й отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і 
робіт, практик протягом усього терміну навчання;

Примітка: За наявності декількох екзаменаційних оцінок з однієї дисципліни у  
зведену відомість про виконання навчального плану заноситься, як правило, остання за 
датою отримання.

-  мотивоване подання випускової кафедри щодо надання рекомендації 
про видачу дипломів з відзнакою (витяг з протоколу засідання кафедри).

Примітка: Рішення кафедр, прийняті після початку роботи відповідної ЕК, 
правових наслідків не мають.

3.3.1. Складання ККЕ проводиться, як правило, в аудиторіях 
Університету, а за необхідності -  на території навчально-спортивного 
комплексу чи навчальної пожежно-рятувальної частини.

Структура, послідовність, терміни проведення комплексного 
кваліфікаційного екзамену та форма перевірки знань студентів 
встановлюються випусковою кафедрою та визначаються програмою ККЕ.

При складанні ККЕ до ЕК додатково подаються:
-  програма комплексного кваліфікаційного екзамену;
-  критерії оцінювання усних або письмових (тестових) відповідей;
-  екзаменаційні матеріали, розроблені випусковою (профілюючою) 

кафедрою (екзаменаційні білети, тестові завдання, варіанти правильних 
відповідей) відповідно до програми ККЕ;

-  перелік наочного приладдя, технічних засобів, демонстраційних та 
довідкових матеріалів, необхідних для використання студентами під час 
підготовки та складання екзамену;

-  проштамповані аркуші паперу.
Примітка: Екзаменаційні білети, варіанти завдань, правильні відповіді на тестові 

завдання подаються особисто голові ЕК.

3.3.2. Захист кваліфікаційної роботи може здійснюватися як в 
Університеті, так і на підприємствах, установах та організаціях різних форм 
власності, для яких тематика кваліфікаційних робіт, поданих до захисту, 
становить науково-теоретичну або практичну значущість.

Зміст та обсяг кваліфікаційної роботи, вимоги до її оформлення 
встановлюються випусковою кафедрою та описуються в відповідних 
методичних рекомендаціях.

При захисті кваліфікаційних робіт до ЕК подаються:
-  кваліфікаційна робота здобувача вищої освіти із відміткою 

начальника (завідувача) випускової кафедри про допуск до захисту та її 
електронний варіант, записаний на цифровому носії;

-  подання голові ЕК щодо захисту проекту чи роботи;
-  письмова рецензія на кваліфікаційну роботу, надана 

висококваліфікованим фахівцем в даній галузі наук, який працює в іншому 
закладі вищої освіти або провідним спеціалістом виробничої, наукової чи 
проектної організації;



Примітка: Склад рецензентів затверджується начальником (завідувачем) 
випускової кафедри. Рецензія повинна мати оцінку дипломної роботи (проекту) за 
прийнятою шкалою оцінки знань.

-  інші матеріали, що характеризують освітню та професійну 
компетентність випускника, наукову та практичну цінність виконаної ним 
кваліфікаційної роботи: друковані статті за темою роботи, заявки на патент, 
патенти, акти про практичне впровадження результатів дипломного 
проектування, зразки матеріалів, макети, вироби, нові технології, оригінальні 
математичні моделі та програми тощо.

3.3.3. При проведенні засідання ЕК по захисту кваліфікаційних робіт 
слід дотримуватись регламенту, який передбачає:

-  оголошення секретарем ЕК прізвища, імені та по батькові студента, 
керівника та теми кваліфікаційної роботи;

-  доповідь студента 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 дипломне 
проектування, мультимедійна презентація, відео тощо. Час, необхідний для 
розкриття студентом змісту кваліфікаційної роботи, визначається ЕК;

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

-  відповіді на запитання членів ЕК та присутніх (з дозволу голови ЕК);
-  оголошення секретарем ЕК відгуку керівника або виступ керівника зі 

стислою характеристикою випускника в процесі виконання кваліфікаційної 
роботи;

-  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.

3.3.5. Захист комплексної кваліфікаційної роботи, як правило, пла
нується і проводиться на одному засіданні ЕК, причому здобувачу вищої 
освіти, який захищається першим, доручається доповісти як про загальну 
частину роботи, так і про індивідуальну частину зі збільшенням (за 
необхідності) часу на доповідь.

Примітка: Усі здобувані вищої освіти, які виконували комплексну кваліфікаційну 
роботу, повинні бути повною мірою обізнані із загальною частиною роботи і готові до



3.4. Оцінювання результатів складання атестації здійснюється у 
порядку, передбаченому прийнятою в Університеті системою контролю 
знань: за 100-бальною, національною та ЄЮГС шкалами.

Оцінки за та захист кваліфікаційної роботи виставляється кожним 
членом комісії окремо. Підсумкова оцінка визначається як середня з 
позитивних оцінок за кожен вид екзаменаційних завдань (якщо інше не 
визначене програмою екзамену).

Виконання всіх екзаменаційних завдань комплексного 
кваліфікаційного екзамену є обов’язковим. Незадовільна оцінка, отримана за 
одне із екзаменаційних завдань є підставою для виставлення незадовільної 
оцінки за екзамен в цілому.

При визначенні оцінки кваліфікаційної роботи береться до уваги рівень 
теоретичної, наукової та практичної підготовки здобувачів вищої освіти.

Рішення Екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при 
складанні комплексного кваліфікаційного екзамену та/або захисті 
кваліфікаційної роботи, а також про присвоєння здобувачам вищої освіти 
кваліфікації та видання випускникам дипломів (загального зразка чи з 
відзнакою) приймається на закритому засіданні комісії відкритим 
голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь в її 
засіданні. За однакової кількості голосів голос голови Екзаменаційної комісії 
є вирішальним.

Повторне складання (перескладання) атестації з метою підвищення 
оцінки не дозволяється.

3.5. 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 зразку.

Рішення щодо видачі здобувачу вищої освіти диплома з відзнакою 
приймається Екзаменаційною комісією за результатами атестації і з 
урахуванням усіх наданих до EK 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.

3.6. Якщо відповідь здобувача вищої освіти на комплексному 
кваліфікаційному екзамені та/або захист кваліфікаційної роботи не відповідає 
вимогам рівня атестації, EK ухвалює рішення про те, що здобувач вищої

запитань членів ЕК не тільки з індивідуальної, а й із загальної частини роботи.



освіти не пройшов атестацію і у протоколі засідання ЕК йому проставляється 
оцінка «незадовільно» відповідно до шкал оцінювання.

У випадку, якщо здобувач вищої освіти не з’явився на засідання ЕК для 
складання екзамену та/або захисту кваліфікаційної роботи, у протоколі 
зазначається, що він є неатестованим у зв’язку з неявкою на засідання. Якщо 
здобувач вищої освіти не з’явився на засідання ЕК 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.

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.

4. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

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

4.2. Засідання Екзаменаційної комісії оформляються протоколами за 
встановленою формою.

У протоколах відображаються:
-  оцінки, одержані на екзамені або під час захисту кваліфікаійної 

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.

4.3. 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 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.
Примітка: Якщо голова Екзаменаційної комісії одночасно очолює комісії за різними 
освітніми рівнями, може готуватись один звіт Голови ЕК, структурований за освітніми 
рівнями.

4.4. Результати роботи, пропозиції і рекомендації Екзаменаційної 
комісії обговорюються на засіданні випускових кафедр, Вчених рад 
навчально-наукових інститутів.

5. РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ
5.1. 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.



5.2 У випадку надходження апеляції розпорядженням ректора 
створюється комісія для її розгляду. Головою комісії призначається 
начальник (директор) навчально-наукового інституту.

5.3. 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 
білетів (комплексних кваліфікаційних завдань), а також порушень правил 
проведення екзамену або захисту кваліфікаційної роботи, допущених 
випускником.

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

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

Присутні:
Голова комісії _____________________________________________________________________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання)
Заступник голови _____________________________________________________________________________________________________________
комісії
Члени комісії: 1 .__________________________________________________________________________________________________________

2 .__________________________________________________________________________________________________________
3 .__________________________________________________________________________________________________________

Секретар комісії: _____________________________________________________________________________________________________________

Додаток 1
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Засідання розпочато о ___год .___ хв.
Закінчено о ___год .___ хв.

№
з/п

Прізвище, ім’я, по 
батькові ЗВО

Номер
екзаме
націй
ного

білета

Характеристика повноти 
відповідей

Додаткові питання

Окремі 
висновки 
членів ЕК

Оцінка

Підпис 
голови ЕК

прізвище особи, яка 
ставила запитання. 
Зміст запитання

Характеристика
відповіді***

кількість
балів

за
національною

шкалою
ЕСТЯТести**

І
(практична
частина)**

ІІ
(практична
частина)**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Усього, як зазначено вище, проекзаменовано_____________________________________________________ здобувачів вищої освіти.
(прописом)

Зміст екзаменаційних питань відповідно до білетів додається до протоколу засідання ЕК № ____ від „___ ” _______________ 2 0 __ року.

Протокол підписали:
Г олова комісії

Заступник голови комісії ___
(підпис) (прізвище та ініціали)

Члени комісії: 1.
(підпис) (прізвище та ініціали) 

2.
(підпис)

3.
(прізвище та ініціали) (підпис)

4.
(прізвище та ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

Протокол склав:
секретар екзаменаційної комісії ___

(підпис) (прізвище та ініціали)

* Протокол заповнюється шрифт Times New Roman розміром 12. Вміст таблички допускається заповнювати шрифтом розміром 10.
** В колонках 4-6 таблиці вказується «відповідь повна» або «відповідь неповна».
*** В колонці 8 таблиці вказується «відповідь правильна», «відповідь неправильна», «відповідь правильна, але неповна».



Додаток 2

ПРОТОКОЛ №___від „ ___ ” _______________ 2 0__ року

ЗАСІДАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ЩОДО РОЗГЛЯДУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

студентів спеціальності (спеціалізації)___________________________________________________________________________
(шифр і назва спеціальності, спеціалізації)

навчально-наукового інституту__________________________________________________________________________________

Присутні:
Голова комісії ______________________________________________________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання)
Заступник голови ______________________________________________________________________________________________
комісії
Члени комісії: 1 .____________________________________________________________________________________________

2 .____________________________________________________________________________________________
3 .____________________________________________________________________________________________

Секретар комісії: ______________________________________________________________________________________________
Здобувачі вищої освіти у кількості ______ осіб

Засідання розпочато о ___год .___ хв.
Закінчено о ___год .___ хв.

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

з/п Прізвище, ім’я, по 
батькові ЗВО

Тема кваліфікаційної 
роботи

Прізвище, 
ініціали 

керівника та 
консультантів

Кі
ль

кі
ст

ь 
ст

ор
ін

ок
 

ро
зр

ах
ун

ко
во

-п
оя

сн
ю


ва

ль
но
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за

пи
ск

и
Кі

ль
кі

ст
ь 

ар
ку

ш
ів

 
кр

ес
ле

нн
я 

(с
ла

йд
ів

 
пр

ез
ен

та
ці

ї)

Відгук
керівника**

Оц
ін

ка
 

ре
це

нз
ен

та
**

*

Ча
с, 

за
тр

ач
ен

ий
 

на
 

пр
ов

ед
ен

ня
 

за
хи

ст
у,

 х
в

Питання членів 
комісії 

(прізвище особи, 
яка поставила 

запитання, зміст 
запитання, 

повнота 
відповіді)

Рішення екзаменаційної комісії

Оцінка
роботи

Присвоїти
кваліфікацію

****

Видати
диплом

К-сть
балів

За націо
нальною 
шкалою

БСТ8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Особливі думки членів комісії:

Всього розглянуто____________________________________кваліфікаційних робіт
(прописом)

Протокол підписали:
Голова комісії

Заступник голови комісії ___
(підпис) (прізвище та ініціали)

Члени комісії: 1.
(підпис) (прізвище та ініціали) 

2.
(підпис)

3.
(прізвище та ініціали) (підпис)

4.
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Протокол склав:
секретар екзаменаційної комісії ___

(прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали)

* Протокол заповнюється шрифт Times New Roman розміром 12. Вміст таблички допускається заповнювати шрифтом розміром 10.
** В колонці 7 таблиці вказується «позитивний» або «негативний».
*** В колонці 8 таблиці вказується прописом оцінка рецензента
**** в  колонці 14 таблиці вказується кваліфікація із зазначенням ступеня вищої освіти, спеціальності, спеціалізації, професійної 

кваліфікації.



ПРОТОКОЛ №___від „ ___ ” _______________ 2 0__ року

ЗАСІДАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ЩОДО ПРИСВОЄННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА
ВИДАЧІ ДИПЛОМІВ

студентам спеціальності (спеціалізації)__________________________________________________
(шифр і назва спеціальності, спеціалізації)

навчально-наукового інституту_________________________________________________________

Додаток 3

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Присутні:
Голова комісії __

Заступник голови __
комісії
Члени комісії: 1.

2.
3.

Секретар комісії: __

(посада, науковий ступінь, вчене звання)

Інші присутні

Засідання розпочато о ___год .___ хв.
Закінчено о ___год .___ хв.

Порядок денний:
Про присвоєння кваліфікації_________

(ступінь вищої освіти, спеціальність (спеціалізація), професійна кваліфікація)
та видачу дипломів студентам навчально-наукового інституту___________________________
які здобувають вищу освіту за спеціальністю___________________________________________

(шифр, назва спеціальності)

СЛУХАЛИ:
Начальника навчально-наукового інституту ___________________ . Інформація про
присвоєння кваліфікації ________________ та видачу дипломів студентам навчально-
наукового інституту _________________ , які повністю виконали навчальний план за
спеціальністю _______________ , успішно склали комплексний кваліфікаційний екзамен та
захистили кваліфікаційні роботи по закріпленим темам.

ВИСТУПИЛИ:
Голова екзаменаційної комісії _________________  вніс пропозицію випускникам за
спеціальністю ______________, які повністю виконали навчальний план і склали
комплексний кваліфікаційний екзамен та захистили кваліфікаційні роботи присвоїти 
кваліфікацію___________________ .

УХВАЛИЛИ:
Присвоїти кваліфікацію 
загального зразка:

та видати дипломи



1 Прізвище 1 Ім’я1 По-батькові 1
2 Прізвище2 Ім’я2 По-батькові2
3 Прізвище3 Ім’я3 По-батькові3
4 Прізвище4 Ім’я4 По-батькові4
5 Прізвище5 Ім’я5 По-батькові5
6 Прізвище6 Ім’я6 По-батькові6

Протокол підписали:
Г олова комісії ___________________  __________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Заступник голови комісії ___________________  _________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Протокол склав:
секретар екзаменаційної комісії___________________  _________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

* Здобута випускниками кваліфікація, назва спеціальності та спеціалізації, посада, прізвище та 
ініціали виступаючих вказуються в тексті протоколу повністю.
** Прізвище, ім’я та по-батькові випускників вказуються в родовому відмінку.
**** Протокол заповнюється шрифт Times New Roman розміром 12.


