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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Відповідно до частини другої статті 6 Закону України від 1 липня 2014 р. № 

1556 «Про вищу освіту» атестація осіб, які здобувають ступінь магістра має 

здійснюватися екзаменаційною комісією відповідно до положення про 

екзаменаційну комісію, затвердженого Вченою радою ЗВО. 

1.2 Екзаменаційна комісія призначається для проведення як державних 

випускних іспитів, так і семестрових екзаменів з навчальних дисциплін, в тому 

числі - для проведення об'єктивних структурованих клінічних іспитів (ОСКІ). 

1.3 Положення є основним нормативним документом, що регламентує 

організацію та проведення екзаменаційної комісії у Львівському медичному 

інституті (надалі – інститут). 

1.4 Це Положення розроблене з метою упорядкування організації та проведення 

атестації студентів Львівського медичного інституту всіх освітніх ступенів 

(освітньо-кваліфікаційних рівнів) і регламентує обов’язки студентів випускників, 

науково-педагогічних і педагогічних працівників, керівників структурних 

підрозділів, а також діяльність ректорату, деканатів факультетів, з організації та 

захисту кваліфікаційних (дипломних) робіт та (або) складання державних 

екзаменів студентами-випускниками. 

1.5 Це Положення поширюється на всі форми навчання, структури та служби 

управління освітнім процесом (ректорат, деканати факультетів), керівників та 

консультантів кваліфікаційних (дипломних) робіт, рецензентів, голів і членів 

екзаменаційних комісій.  

1.6 У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:  

Атестація здобувачів вищої освіти (випускників) – це встановлення відповідності 

засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших 

компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.  

Екзаменаційна комісія – комісія, що створюється для проведення атестації 

здобувачів вищої освіти.  

Атестаційний екзамен– форма атестації здобувачів вищої освіти, що проводиться

 з метою перевірки рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти  

відповідно до отриманих  ними  знань,  вмінь  та  інших  компетентностей  згідно  

певної  освітньої  програми. Атестаційні екзамени можуть проводитися або за 

окремими навчальними  дисциплінами,  або  як  єдиний  комплексний  

атестаційний  екзамен  з  кількох  навчальних дисциплін. Перелік та кількість 

навчальних дисциплін, що виносяться на  атестацію,  визначаються  відповідною 

освітньою  програмою.  Атестаційний екзамен  може проводитись в усній, 

письмовій або/та у формі тестування; 

Кваліфікаційна  робота –  це  засіб  діагностики  ступеня  сформованості 

компетентностей  щодо  вирішення  типових  завдань  діяльності  згідно  з  

вимогами стандартів  вищої  освіти; 

Строки проведення атестації визначаються навчальними планами.  



1.7 Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю екзаменаційних 

комісій здійснює ректор. 

 

2.ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ КОМІСІЙ 

2.1 Для проведення семестрових іспитів для студентів та атестації випускників 

інституту щороку створюються окремі екзаменаційні комісії, що діють протягом 

календарного року. За наявності великої кількості студентів та випускників може 

створюватися декілька комісій з однієї спеціальності, як правило - по-

факультетно. 

2.2 До складу екзаменаційної комісії входять голова і члени комісії. Одна і та сама 

особа може бути головою екзаменаційної комісії в одному ЗВО не більше трьох 

років підряд. 

2.3 До складу екзаменаційної комісії входять голова і члени комісії. Голови 

екзаменаційних комісій затверджуються наказом ректора. Головами ЕК з атестації 

випускників призначаються фахівці у відповідній галузі або провідні науковці 

відповідного напряму наукової діяльності, науково-педагогічні працівники зі 

спеціальності, які не є штатними співробітниками інституту. Одна й та сама особа 

може бути головою ЕК не більше трьох років поспіль. 

2.4 Голова та члени екзаменаційної комісії для проведення семестрових іспитів 

призначаються наказом по Інституті зі складу професорсько-викладацького 

складу кафедр та представників деканатів. 

2.5 Список голів екзаменаційних комісій для кожного освітньо-кваліфікаційного 

рівня формує щорічно навчальний відділ за поданням деканів факультетів. 

Списки голів ЕК, за поданням навчального відділу, затверджує Ректор, як 

правило, за два місяці до початку роботи екзаменаційних комісій. 

2.6 Секретаря комісії призначають розпорядженням Ректора інституту з числа 

працівників факультету, і він не є членом комісії. Секретар ЕК несе 

відповідальність за правильне і своєчасне оформлення документів. 

2.7 Персональний склад членів екзаменаційної комісії і екзаменаторів 

узгоджується з головою комісії і затверджується наказом ректора ЛМІ не пізніше 

як за місяць до початку роботи комісії. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

3.1 Робота екзаменаційної комісії проводиться у терміни, передбачені робочими 

навчальними планами інституту. Графік роботи екзаменаційної комісії 

затверджується наказом ректора ЛМІ і доводиться до загального відома не пізніше 

як за місяць до початку проведення атестації випускників або проведення 

семестрових іспитів. 

3.2 Розклад роботи кожної екзаменаційної комісії формують деканати 

факультетів, погоджують з навчальним відділом і головами ЕК та затверджує 

проректор з навчальної роботи. Відповідно до факультетських розкладів роботи 

ЕК навчальний відділ складає загальний графік роботи екзаменаційних комісій 



інституту, який затверджує проректор з навчальної роботи відповідно до 

розподілу функціональних обов’язків. Затверджений розклад роботи 

екзаменаційних комісій доводять до відома учасників атестації не пізніше ніж за 

місяць до початку атестації. 

3.3 Декани відповідних факультетів, Голови ДЕК, голови ЕК та завідувачі 

відповідних кафедр зобов'язані підготувати та надати до Комісії: 

- необхідні документи та дидактичні матеріали, в т.ч., підготувати необхідну 

кількість хворих для демонстрування клінічних випадків; 

- затверджені екзаменаційні білети та інші екзаменаційні матеріали (регламент 

проведення, методику оцінювання тощо); 

- обладнати приміщення для проведення всіх частин іспиту. 

3.4 В екзаменаційну комісію до початку іспитів деканом факультету подаються 

такі документи: 

- наказ (витяг з наказу) про затвердження персонального складу комісії зі 

спеціальності;  

- розклад роботи ЕК;  

- наказ про допуск студентів до атестації;  

- списки студентів у підгрупах за підписом декана;  

- завірені деканом факультету залікові книжки студента (індивідуальні навчальні 

плани);  

- зведена відомість, завірена деканом факультету про виконання студентами 

навчального плану і отримані ними оцінки з навчальних дисциплін, практик, 

(якщо з дисциплін виставляються декілька оцінок, необхідно до комісії надати всі 

оцінки, які складають рейтинг випускника). 

3.5 Кожне засідання ЕК відкриває голова і ознайомлює всіх учасників з порядком 

роботи. 

3.6 Тривалість одного засідання екзаменаційної комісії не повинна перевищувати 

шести годин на день. 

3.7 Результати складання державних іспитів оголошуються у цей же день після 

оформлення протоколів засідання екзаменаційної комісії. Усі засідання 

екзаменаційної комісії (під час проведення ДА) заносяться до протоколу. 

Протоколи підписують голова та члени екзаменаційної комісії, які брали участь у 

засіданні. 

3.8 Студент, який не склав практично-орієнтований державний іспит, 

допускається до повторного його складання один раз у наступний термін роботи 

екзаменаційної комісії протягом трьох років після закінчення вищого навчального 

закладу. 

Особа, яка не склала практично-орієнтований іспит повторно, не допускається до 

подальших перескладань без проходження повторного навчання не менше року 

на випускному курсі відповідно до нормативного змісту атестації випускника. 

Студентам, які з поважної причини (документально підтвердженої) не складали у 

визначений термін атестаційні іспити, ректором інституту може бути призначена 



додаткова дата складання іспиту (дата складання стандартизованного тестового 

державного іспиту повинна бути узгоджена з Центром тестування) протягом 

терміну роботи екзаменаційної комісії. 

3.9 Звіти голів екзаменаційної комісії до початку наступного навчального року 

обговорюються на засіданні Вченої Ради ЛМІ, на підставі чого затверджується 

перелік конкретних заходів, спрямованих на поліпшення якості підготовки 

випускників, з урахуванням внесених екзаменаційною комісією рекомендацій і 

пропозицій. 

3.10 Оплату праці голів ЕК, які не є працівниками інституту, здійснюють 

погодинно відповідно до чинного законодавства. Усі необхідні документи 

оформляють до початку роботи ЕК. Відповідальність за своєчасність оформлення 

покладено на декана факультету, що організовує проведення атестації. Участь у 

роботі ЕК членам комісії, працівникам інституту, включають у педагогічне 

навантаження. Секретар ЕК виконує свої обов’язки у робочий час за основною 

посадою. 

 

4. ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ КОМІСІЙ 

4.1 Голова ЕК зобов’язаний: 

4.1.1 Ознайомитися зі звітом про результати роботи ЕК попереднього року та 

діяльністю кафедри щодо усунення недоліків і реалізації пропозицій ЕК;  

4.2.1 Ознайомити всіх членів комісії з їх обов’язками;  

4.3.1 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;  

4.4.1 Забезпечити роботу ЕК відповідно до затвердженого розкладу;  

4.5.1 Обов’язково бути присутнім під час проведення екзаменів, на засіданнях 

комісії при обговоренні результатів екзаменів та виставленні оцінок; атестаційних  

екзаменів,  захисту  кваліфікаційних  робіт,  обговорення  результатів  атестації, 

вирішенні  питань  про  присудження  відповідних  ступенів  вищої  освіти  та  

присвоєння кваліфікацій, прийнятті рішення про видачу дипломів (дипломів з  

відзнакою) або відмову в їх видачі (з необхідною аргументацією). 

4.6.1 Контролювати роботу секретаря ЕК щодо підготовки необхідних 

документів до початку роботи комісії та оформлення протоколів; 

4.7.1 Голова ЕК розподіляє між членами ЕК роботу: 

– з  перевірки  екзаменаційних  робіт  здобувачів  у  разі  проведення  атестаційного 

екзамену у письмовій формі; 

– з ознайомлення з кваліфікаційними роботами, поданими до захисту; 

– з підготовки окремих питань для звіту про результати роботи ЕК; 

4.8.1 Скласти звіт про результати роботи ЕК 

4.9.1 Голова  ЕК  контролює  роботу  секретаря  ЕК  щодо необхідних документів 

для роботи ЕК та оформлення протоколів. 



4.10.1 У  разі  якщо  головою  ЕК  призначено  особу  не з числа  працівників  ви-

пускової кафедри, він крім вищезазначеного має: 

– ознайомитися  з  вимогами  до  результатів  навчання  здобувачів,  що  зазначені  

у  відповідній освітній програмі, з навчальним планом; 

– ознайомитися  із  засобами  діагностики  (для  атестаційних  екзаменів)  та  

результатами складання атестаційних екзаменів та/або захисту кваліфікаційних 

робіт; 

– ознайомитися зі звітом за результатами роботи ЕК попереднього року та 

діяльністю  кафедри щодо усунення недоліків і реалізації пропозицій ЕК;  

–  ознайомитися  з  організацією  освітнього  процесу  на  випусковій  кафедрі  та  

на  кафедрах,  які  забезпечують  викладання  навчальних  дисциплін,  що  

виносяться  на  атестаційний екзамен. 

4.2  Члени екзаменаційних комісій зобов’язані:  

4.2.1 Ознайомитися з вимогами нормативних документів щодо атестації 

здобувачів вищої освіти та критеріями оцінювання якості підготовки;  

4.2.2 Члени  ЕК  ознайомлюються  з  кваліфікаційними  роботами,  що  подані  д

о  захисту. 

4.4.1 Члени ЕК оцінюють захист кваліфікаційної роботи (відповіді  при 

проведенні атестаційного екзамену в усній формі) кожного здобувача та 

екзаменаційні роботи  (при  письмовій  формі  атестаційного  екзамену), що 

доручені їм головою комісії для перевірки. 

4.4.2 Бути присутніми під час проведення екзаменів, 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). 

4.3  До початку роботи ЕК секретар має:  

4.3.1 Пройти інструктаж з питань оформлення документації ЕК, яку проводить 

деканат факультету;  

4.3.2 Отримати супровідні документи (накази, розпорядження, списки студентів, 

допущених до атестації, зведені відомості, завірені деканом факультету, про 

виконання студентами навчального плану та отримані оцінки, залікові книжки 

студентів, комплекси екзаменаційних матеріалів щодо проведення екзаменів 

тощо), що необхідні для забезпечення якісної та кваліфікованої роботи ЕК;  

4.3.3 Підготувати бланки протоколів засідання ЕК. 

Під час роботи ЕК секретар:  

4.3.4 Доводить до відома голови і членів ЕК інформацію, що стосується її роботи; 

4.3.5 Готує та подає до комісії необхідні документи;  

4.3.6 Веде протоколи засідань ЕК, робить записи в залікових книжках студентів 

про результати атестації і надає їх на підпис голові і членам ЕК;  

4.3.7 Секретар ЕК не бере  участі в оцінюванні  підготовки здобувачів і не має  п

рава голосу в прийнятті  рішення про присудження здобувачам відповідного  сту



пеня  вищої  освіти  і  присвоєння  кваліфікації  та  видачі  диплома (диплома з ві

дзнакою). 

4.3.8 Надає допомогу голові ЕК у підготовці та оформленні звіту.  

Після засідання ЕК секретар комісії:  

4.3.9 Секретар ЕК після засідань ЕК подає до навчального відділу інституту звіт  

за  результатам  роботи  ЕК,  відповідальній  особі  інституту протоколи  роботи  

ЕК  та  до  деканату  підсумки  складання  атестаційних екзаменів,  захисту  

кваліфікаційних  робіт  для  оформлення  наказів  про завершення навчання за 

певним рівнем вищої освіти або відрахування за невиконання індивідуального 

навчального плану здобувачів, які отримали  незадовільні результати атестації чи 

були до неї недопущені. 

 

5.ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ДО АТЕСТАЦІЙНИХ ЕКЗАМЕНІВ  

5.1 Випускові кафедри розробляють програми атестаційних екзаменів з окремих 

навчальних дисциплін або комплексного атестаційного екзамену (згідно з 

вимогами відповідної освітньої програми), подають для розгляду та  затвердження  

Вченій  раді інституту  та  доводять  до  відома  здобувачів  не  пізніше  ніж  за  

чотири  місяці  до  дати  проведення  атестаційного екзамену. 

5.2 Випускові  кафедри  визначають  форму  проведення  атестаційного  

(комплексного атестаційного) екзамену (усна, письмова або тестування). 

5.3 Випускові  кафедри  розробляють  критерії оцінювання  атестаційних  

екзаменів  з  окремих навчальних  дисциплін  або  комплексного  атестаційного  

екзамену,  які включають  критерії  оцінювання  усних  відповідей  або  письмових 

екзаменаційних  робіт  (тестування)  здобувачів,  затверджують  їх  на  

засіданні кафедри та доводять до відома здобувачів. 

5.4 Випускові  кафедри  розробляють  комплекс  екзаменаційних  матеріалів, 

який включає: 

екзаменаційні  білети  або  завдання  для  письмових  екзаменаційних  робіт  у  

двох примірниках (один з яких, як  правило  оригінал,  затверджений  у  

встановленому порядку, знаходиться у екзаменаторів, а інший видається 

здобувачам); 

– при тестовій формі – ключі до тестів; 

– опис критеріїв оцінювання атестаційного екзамену; 

– перелік наочного приладдя, матеріалів довідкового характеру, технічні та 

дидактичні  засоби  і  обладнання,  що  дозволені  для  використання здобувачами  

під  час  підготовки  та  відповідей  на  питання  екзаменаційного  білета  у  ході  

атестаційного екзамену. 

 

6. ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 

6.1 Випускові  кафедри  розробляють  вимоги  до  підготовки  кваліфікаційних  

робіт кожного рівня вищої освіти, що визначають зміст, обсяг, оформлення  



кваліфікаційних  робіт  з  урахуванням  специфіки  освітніх  програм,

спеціальностей,  за  якими  здійснюється  підготовка  здобувачів  на  кафедрі,

та  доводять  їх  до  відома  здобувачів  до  початку  практики,  яка  передує

виконанню кваліфікаційної роботи.

6.2 Випускові  кафедри  розробляють критерії оцінювання кваліфікаційних

робіт,  які  містять  критерії  оцінювання  якості  кваліфікаційних  робіт  та  якості

їх  захисту, затверджують їх на засіданні кафедри та доводять до відома здобувачів

до  початку практики, яка передує виконанню кваліфікаційної роботи.

6.3 Випускові  кафедри  визначають  консультантів  кваліфікаційних  робіт,

відповідальних  осіб  від  кафедри  за  перевірку  на  плагіат  кваліфікаційних

робіт здобувачів та подають деканам факультетів для за затвердження

відповідними розпорядженнями.

6.4 Випускові  кафедри  складають  розклад  консультацій  керівників (наукових

керівників)  і  консультантів  кваліфікаційних  робіт  із  зазначенням  часу  і

місця їх проведення та доводять до відома здобувачів.

6.5 Випускові  кафедри  готують  спеціальні  приміщення  для  виконання

кваліфікаційних  робіт  і  забезпечують  їх  необхідними  матеріалами, довідковою

літературою,  комп’ютерною  технікою,  а  також  місця  в  лабораторіях для

проведення експериментів.

Вибір тем кваліфікаційних робіт:

6.6 Зміст  і  вид  кваліфікаційної  роботи  визначається  відповідною  освітньою

програмою.

6.1 Теми  кваліфікаційних  робіт  можуть  бути  запропоновані  випусковими

кафедрами, керівниками (науковими керівниками) кваліфікаційних робіт,

керівниками  практики  з  боку  бази  практики,  стейкхолдерами  або  здобувачами

з  необхідним  обґрунтуванням  доцільності  її  розробки  і  можливості виконання.

6.2 Остаточно вибір та формулювання теми кваліфікаційної роботи здійснюється

до початку практики, яка передує виконанню кваліфікаційної  роботи, за заявою

здобувача  на  ім’я  завідувача випускової  кафедри з  відповідним  узгодженням

з  керівником  (науковим  керівником) кваліфікаційної роботи.

7. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

7.1 Здобувач має своєчасно прибути на атестацію або попередити завідувача

випускової кафедри та голову ЕК (через секретаря ЕК) про неможливість

присутності  на  атестації  із  зазначенням  причин  та  наступним  наданням  док

ументів, які засвідчують поважність причин.

7.2 У разі відсутності  документів, що засвідчують поважність  причин 

відсутності здобувача  на  атестації,  ЕК  може  бути  прийнято  рішення  про 

неатестацію  його як  такого,  що  не  з’явився  на  атестацію  без  поважних 

причин, з подальшим відрахуванням з Інституту.

7.3 Якщо здобувач не мав змоги заздалегідь попередити про неможливість своєї

присутності  на  атестації,  але  в  період  роботи  ЕК  надав  необхідні документи,



що  засвідчують  поважність  причин  відсутності  здобувача  на атестації, за 

поданням декана факультету відповідним наказом по інституту вносяться зміни 

до розкладу роботи ЕК. 

Атестаційний екзамен 

7.4 Атестаційні екзамени проводяться на відкритому засіданні ЕК за участю не   

менше половини її складу за обов’язкової присутності голови ЕК.  

7.5 При проведенні атестаційного екзамену в усній формі кожний член ЕК оціню

є відповідь здобувача з кожного питання екзаменаційного білета у балах згідно 

критеріїв оцінювання.  Якість  відповідей  здобувача  на  додаткові  запитання  

членів  ЕК  має  враховуватися при оцінюванні питань екзаменаційного білета. 

7.6 Результати  атестаційного  екзамену  в  усній  формі  голова  ЕК  оголошує  з

добувачам у день складання атестаційного екзамену. 

7.7 Рішення ЕК про видачу здобувачам дипломів (дипломів з відзнакою), 

присудження відповідного ступеня вищої освіти та присвоєння кваліфікації прий

мається та оголошується здобувачам після складання всіх атестаційних екзаменів  

та/або  захисту  кваліфікаційної  роботи.  Рішення  приймається  на  закритому  

засіданні  комісії  відкритим  голосуванням  звичайною більшістю голосів членів 

ЕК, які брали участь у її засіданні. При  однаковій кількості голосів голова комісії 

має вирішальний голос. 

7.8 Умови, за якими  ЕК може прийняти  рішення про видачу здобувачу диплома

 з відзнакою: 

– здобувач вищої освіти має оцінки «відмінно» з не менше 75% семестрових   

контролів,  а  з  інших семестрових  контролів – оцінки  «добре»; 

– здобувач вищої освіти склав атестаційні екзамени та/або захистив кваліфіка- 

ційну роботу з оцінкою «відмінно»; 

 

8.ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ АТЕСТАЦІЇ  

8.1 Здобувачі, які успішно пройшли атестацію, відраховуються з інституту у зв’я

зку із  завершенням  навчання  за  відповідним  рівнем  вищої  освіти.  

8.2 Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за результатами атестаційного

екзамену або захисту кваліфікаційної роботи, чи не з’явився  на  засідання  ЕК   

без  поважної  причини,  відраховується  з інституту  як  такий,  що  не  виконав  

індивідуальний  навчальний  план.  Йому  видається  академічна довідка встанов

леного зразка. 

8.3 . Результати захисту кваліфікаційної роботи або складання атестаційних 

екзаменів заносяться до відомості, яка підписується всіма  членами  ЕК, 

передається до деканату факультету і є підставою для підготовки  проєктів наказів 

щодо завершення навчання за відповідним рівнем вищої  освіти  або  відрахування  

здобувачів  за  невиконання  індивідуального  навчального плану. 

8.4 Здобувач, який не склав атестаційний екзамен або не захистив кваліфікаційну

 роботу, може бути поновлений для проходження атестації. 



8.5 Поновлення осіб для повторного захисту кваліфікаційної роботи або 
складання атестаційних екзаменів, а також допуск до атестації здобувачів, які з 
поважних причин не змогли пройти її у встановлений термін, здійснюється 
за заявою особи на ім’я ректора інституту з візами- погодженнями керівника 
(наукового керівника) кваліфікаційної роботи, та декана факультету/директора 
інституту.
8.6 За підсумками роботи ЕК її голова складає звіт.
8.7 У звіті мають бути відображені результати атестації з аналізом рівня підго - 
товки здобувачів, його відповідності вимогам стандартів вищої освіти, освітнім 
програмам. Вказуються недоліки, допущені у підготовці здобувачів, та надаю 
ться пропозиції щодо їх усунення.
8.1 Звіт про роботу ЕК обговорюється та погоджується на її заключному засідан
ні і підписується головою ЕК.
8.2 Зі звітом обов’язково мають ознайомитися ректор, проректор з навчальної 
роботи, декан факультету що засвідчується їх підписами на звіті.
8.3 Звіт подається до навчального відділу інституту у двотижневий термін після 
закінчення роботи ЕК.
8.4 Підсумки роботи ЕК щорічно обговорюються на засіданнях кафедр, Вченій 
раді інституту.

Проректор з навчальної роботи Jiy О.М. Еуменюк
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                                                                                      (підпис) 

 



Усього розглянуто матеріали _________________________________________________________________  студентів (кількість студентів літерами) 
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Голова:_______________     

 

 

Члени:  
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