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ПОЛОЖЕННЯ 
про екзаменаційну комісію з проведення атестації 
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університету внутрішніх справ 

 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Атестація випускників здійснюється згідно з вимогами Закону 
України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, Положення про 
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах МВС України, 
затвердженого наказом МВС України від 14.02.2008 № 69, та інших 
нормативних актів України з питань освіти. 

1.2. Атестація здійснюється екзаменаційною комісією, як правило, після 
завершення теоретичної та практичної частини навчання або певного його 
етапу (визначається навчальним планом) за відповідним ступенем освіти з 
метою встановлення відповідності засвоєних випускниками рівня та обсягу 
знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. 

1.3. Атестація здійснюється відкрито і гласно. Курсанти, студенти, 
слухачі, інші особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- 
та/або відеофіксацію процесу атестації, за винятком інформації з обмеженим 
доступом. 

1.4. Форма проведення атестації (екзамени з окремих дисциплін, 
комплексні екзамени, захист магістерської роботи) визначається стандартами 
вищої освіти. 

1.3. Терміни проведення атестації визначаються навчальним планом. 
1.4. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю 

екзаменаційної комісії здійснює ректор університету. 
1.5. Обов’язками екзаменаційної комісії є: 
- комплексна перевірка науково-теоретичної та практичної підготовки 

випускників з метою встановлення відповідності їх освітнього ступеня вимогам 
стандартів вищої освіти і програмам підготовки; 

- прийняття рішення щодо присвоєння випускникам відповідної 
кваліфікації, видачі диплома державного зразка про здобуття освіти за 
відповідним освітнім ступенем, у тому числі диплома з відзнакою; 

- опрацювання пропозицій щодо вдосконалення освітнього процесу і 
підвищення якості освітньо-професійної підготовки фахівців в університеті; 

- внесення пропозицій з питань надання окремим випускникам 
рекомендацій для вступу до магістратури, аспірантури та ад’юнктури. 
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2. Порядок комплектування, повноваження голови, членів та 
секретаря екзаменаційної комісії 

 
2.1. Екзаменаційна комісія створюється як єдина для денної та заочної 

(дистанційної) форм навчання за кожною спеціальністю (спеціалізацією). За 
наявності великої кількості випускників може створюватися декілька комісій з 
однієї спеціальності (спеціалізації). При невеликій кількості випускників може 
бути створена об’єднана комісія для споріднених спеціальностей 
(спеціалізацій). 

2.2. Екзаменаційна комісія організовується щорічно у складі голови, його 
заступника (заступників) та членів комісії для кожної спеціальності 
(спеціалізації) з усіх форм навчання і діє протягом календарного року. 

2.3. Рішення щодо визначення голови екзаменаційної комісії ухвалюється 
МВС України за поданням ректора університету. Головою екзаменаційної 
комісії з кожної спеціальності (спеціалізації) призначається найбільш 
висококваліфікований (досвідчений) фахівець із цієї спеціальності 
(спеціалізації) або вчений, який не працює в університеті. 

Заступником голови екзаменаційної комісії за посадою є ректор 
університету або перший проректор. У виняткових випадках у разі відсутності 
голови екзаменаційної комісії (відпустка, тимчасова непрацездатність, 
службове відрядження тощо) його обов’язки може виконувати заступник. 

Склад екзаменаційної комісії формується з числа наступних посадових 
осіб: ректор університету, перший проректор, керівники факультетів 
(інституту), керівники кафедр університету. До участі в роботі екзаменаційної 
комісії як екзаменатори залучаються науково-педагогічні працівники кафедр, 
досвідчені працівники практичних підрозділів органів внутрішніх справ або 
інших правоохоронних, правозахисних органів, суду, юридичних служб 
підприємств, установ чи організацій відповідно до специфіки екзамену, які 
користуються правами членів комісії. 

2.4. Пропозиції щодо персонального складу екзаменаційної комісії та 
екзаменаторів не пізніше як за два місяці до початку її роботи подаються 
відповідними кафедрами першому проректорові університету. 

2.5. Персональний склад екзаменаційної комісії та екзаменаторів 
затверджується наказом ректора університету не пізніше як за місяць до 
початку роботи комісії. У разі необхідності (хвороба, відрядження тощо) 
персональний склад комісії та екзаменаторів може змінюватися, про що 
видається відповідний наказ. 

2.6. Секретар екзаменаційної комісії призначається наказом ректора з 
числа працівників відповідного факультету і виконує свої обов’язки у робочий 
час за основною посадою. 

2.7. Повноваження секретаря екзаменаційної комісії: 
- несе відповідальність за правильне і своєчасне оформлення 

документації екзаменаційної комісії; 
- отримує на факультетах документи, необхідні для забезпечення якісної 

та кваліфікованої роботи екзаменаційної комісії (накази, доручення, довідки 
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про виконання курсантами, студентами та слухачами навчального плану і 
отримані оцінки, залікові книжки, індивідуальні навчальні плани тощо); 

- веде протоколи засідань екзаменаційної комісії (додаток 1); 
- до початку атестації перевіряє готовність екзаменаційної комісії до 

прийняття екзаменів, наявність протоколу, екзаменаційних білетів, програми, 
методичних рекомендацій до складання екзамену, матеріалів довідкового 
характеру, передбачених для використання курсантами, студентами та 
слухачами під час підготовки, та відповіді на питання екзамену; 

- організовує підготовку та своєчасне надання необхідної документації до 
розгляду на засіданнях екзаменаційної комісії; 

- технічно оформлює звіт про роботу екзаменаційної комісії та подає його 
ректорові університету у двотижневий термін після закінчення роботи 
екзаменаційної комісії; 

- формує відповідні номенклатурні справи та передає їх на зберігання до 
відділу режимно-секретного та документального забезпечення. 

2.8. Повноваження голови екзаменаційної комісії: 
- головує на засіданнях екзаменаційної комісії; 
- є присутнім на всіх засіданнях екзаменаційної комісії; 
- ознайомлює всіх членів комісії з їх правами та обов’язками; 
- забезпечує роботу комісії відповідно до затвердженого розкладу; 
- контролює роботу секретаря комісії щодо підготовки необхідних 

документів до початку роботи комісії та оформлення протоколів засідань 
екзаменаційної комісії. 

2.9. Повноваження членів екзаменаційної комісії: 
- беруть участь у засіданнях екзаменаційної комісії; 
- перевіряють і оцінюють рівень науково-теоретичної та практичної 

підготовки курсантів, студентів та слухачів з метою встановлення відповідності 
їх освітнього та кваліфікаційного рівнів вимогам стандарту вищої освіти, 
програм підготовки фахівців; 

- беруть участь у прийнятті рішення про присвоєння випускникам 
відповідної кваліфікації та видачу диплома державного зразка (загального чи з 
відзнакою); 

- надають пропозиції щодо підвищення якості підготовки фахівців із 
певної спеціальності (спеціалізації). 

2.10. Засідання екзаменаційної комісії оформляється протоколом, який 
веде секретар комісії. Протокол, як правило, ведеться в електронному вигляді, 
видруковується та підписується головою, членами та секретарем 
екзаменаційної комісії. 

2.11. На першому засіданні екзаменаційної комісії з атестації певної 
категорії випускників розглядаються організаційні питання роботи 
екзаменаційної комісії, а також питання про допуск до атестації курсантів, 
студентів чи слухачів. 

2.12. На останньому засіданні екзаменаційної комісії з атестації певної 
категорії випускників розглядаються питання щодо підсумків роботи 
екзаменаційної комісії, результатів складання атестації випускниками, 
присвоєння випускникам відповідної кваліфікації та видачі дипломів 
державного зразка про здобуття освіти за відповідним ступенем, у тому числі з 
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відзнакою. 
2.13. Навчально-методичний центр: 
- готує проекти наказів про створення та організацію роботи 

екзаменаційної комісії; 
- щорічно узагальнює та направляє до МВС України пропозиції щодо 

термінів проведення атестації і подання щодо голови екзаменаційної комісії; 
- у терміни, визначені відомчими нормативно-правовими актами, 

направляє до МВС України звітну інформацію про роботу екзаменаційної 
комісії. 

2.14. Проведення всіх форм атестації відбувається в присутності голови 
екзаменаційної комісії та більшості її членів. 

 
3. Організація та порядок роботи екзаменаційної комісії 
 
3.1. Екзаменаційні комісії працюють у строки, передбачені навчальним 

планом з кожної спеціальності (спеціалізації) та графіком освітнього процесу на 
навчальний рік. 

3.2. Розклад екзаменів (захисту магістерських робіт) для курсантів та 
слухачів, які навчаються за державним замовленням, готує навчально-
методичний центр, для студентів денної форми навчання, які навчаються на 
умовах договору з фізичними або юридичними особами, – навчально-
методичне відділення юридичного факультету, для студентів заочної форми 
навчання, які навчаються на умовах договору з фізичними або юридичними 
особами, – факультет заочного навчання цивільних осіб ННІ післядипломної 
освіти та заочного навчання. Розклад узгоджується з головою комісії та 
затверджується ректором університету не пізніше як за місяць до початку 
атестації.  

3.3. Допуск курсантів, студентів та слухачів до атестації оформлюється 
наказом ректора університету, проект якого готує керівник відповідного 
факультету (інституту). До наказу включаються курсанти, студенти та слухачі, 
які повністю виконали навчальний план. 

3.4. Не пізніше як за день до початку екзаменів чи захисту магістерських 
робіт керівником факультету (інституту) до екзаменаційної комісії подаються 
необхідні матеріали, які забезпечують її компетентну роботу: 

- копія наказу про затвердження персонального складу комісії; 
- копія розкладу роботи комісії; 
- списки курсантів, студентів, слухачів за навчальними групами, 

допущених до складання атестації, за підписом керівника факультету 
(інституту); 

- підписана керівником факультету (інституту) зведена відомість про 
виконання випускниками всіх вимог навчального плану і одержаних ними 
оцінок з навчальних дисциплін, курсових робіт та практик; 

- залікові книжки (індивідуальні навчальні плани) курсантів, студентів 
та слухачів; 

- характеристики, рапорти, заяви, подання та інші документи осіб, які у 
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минулі роки не склали атестацію (Державну атестацію) з поважних причин або 
отримали незадовільні оцінки та допущені до атестації у встановленому 
порядку; 

- матеріали, що підтверджують рекомендації кафедр про видачу 
курсантам, студентам, слухачам дипломів з відзнакою; 

- інші необхідні матеріали. 
3.5. У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 

екзамени, як правило, проводяться у письмовій формі. 
3.6. Програми екзаменів розробляються випусковими кафедрами, 

схвалюються науково-методичною радою університету та затверджуються 
першим проректором університету не пізніше початку останнього семестру 
навчання за відповідною освітньою програмою. 

3.7. Програма екзамену (додаток 2) містить: 
- назву екзамену, спеціальність (спеціалізацію), освітній ступінь, 

кваліфікацію; 
- перелік дисциплін навчального плану, що виносяться на атестацію 

(для комплексного екзамену); 
- методику проведення екзамену; 
- перелік теоретичних питань та практичних завдань, які виносяться на 

атестацію і дозволяють комплексно перевірити рівень науково-теоретичної та 
практичної підготовки випускників з метою встановлення відповідності 
засвоєних випускниками рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей 
вимогам стандартів вищої освіти; 

- критерії оцінювання; 
- перелік засобів, які можуть використовувати курсанти, студенти, 

слухачі під час атестації; 
- короткий зміст навчального матеріалу, що виноситься на екзамен; 
- список рекомендованої літератури та Інтернет-ресурсів. 
3.8. Програма комплексного екзамену формується випусковою кафедрою 

шляхом узагальнення компонентів, наданих кафедрами, на яких викладалися 
навчальні дисципліни, та включення їх до структури комплексного екзамену, 
розглядається на спільному засіданні кафедр.  

3.9. Технічні засоби, демонстраційні та довідкові матеріали, необхідні для 
використання під час підготовки та відповіді на питання екзамену, надаються 
відповідними кафедрами секретареві екзаменаційної комісії напередодні 
екзамену. 

3.10. Екзамени проводяться за білетами, складеними відповідно до 
програм екзаменів з навчальних дисциплін, що виносяться на атестацію, за 
встановленою формою (додаток 3). 

3.10.1. До змісту екзаменаційних білетів з окремої дисципліни входять 2 
теоретичних та 1 практичне завдання з різних розділів курсу.  

3.10.2. До змісту екзаменаційних білетів з комплексного екзамену 
входять: теоретичне питання та практичне завдання з кожної дисципліни, 
включеної до нього. Білети формуються випусковою кафедрою шляхом 
узагальнення компонентів, наданих кафедрами, на яких викладалися навчальні 
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дисципліни, та включення їх до структури комплексного екзамену, 
розглядаються на спільному засіданні кафедр та подаються на затвердження 
першому проректорові. 

3.10.3. Екзаменаційні білети викладаються українською мовою та після 
затвердження першим проректором надаються керівником кафедри, 
відповідальним за їх розробку, секретареві екзаменаційної комісії. 

3.11. Програма екзамену та білети розробляються для випускників 
поточного навчального року окремо для кожної спеціальності. 

3.12. Час проведення засідання екзаменаційної комісії з проведення 
комплексного екзамену визначається випусковою кафедрою у межах, 
визначених чинним законодавством. 

3.13. Магістерські роботи подаються студентами (слухачами) на 
випускову кафедру не пізніше ніж за 1,5 місяці до початку роботи 
екзаменаційної комісії. 

3.14. Для проведення захисту магістерських робіт до екзаменаційної 
комісії подаються: виконані магістерські роботи із записом на титульному 
аркуші висновку керівника випускової кафедри про допуск студента (слухача) 
до захисту; письмова рецензія на магістерську роботу; подання керівника 
факультету (інституту) голові екзаменаційної комісії щодо захисту 
магістерської роботи з довідкою про успішність, висновком керівника 
магістерської роботи, висновком кафедри про магістерську роботу (додаток 4). 

3.15. Складання екзаменів чи захист магістерських робіт проводиться на 
відкритому засіданні екзаменаційної комісії за участю не менше ніж половини 
складу екзаменаторів за обов’язкової присутності голови комісії чи його заступника. 

3.16. Результати складання екзаменів оцінюються відповідно до 
прийнятої в університеті шкали оцінювання у такому порядку: 

За 100-
бальною 
шкалою 

За 
національною 

шкалою 

За 
шкалою 

ECTS 
Пояснення 

90–100 Відмінно А Теоретичний зміст курсу засвоєний у повному обсязі; 
сформовані необхідні практичні навички 

83–89 B Теоретичний зміст курсу засвоєний у повному обсязі; в 
основному сформовані необхідні практичні навички 

75–82 
Добре 

C Теоретичний зміст курсу переважно засвоєний; в 
основному сформовані практичні навички  

68–74 D 
Теоретичний зміст курсу засвоєний не повністю, але 
прогалини не носять істотного характеру; в основному 
сформовані необхідні практичні навички 

60–67 

Задовільно 

E Теоретичний зміст курсу засвоєний частково; не 
сформовані деякі практичні навички  

35–59 FX 
Теоретичний зміст курсу засвоєний частково з істотними 
прогалинами; не сформовані необхідні практичні 
навички 

1–34 

Незадовільно 

F Теоретичний зміст курсу не засвоєний; не сформовані 
необхідні практичні навички  

 
3.17. Результати захисту магістерських робіт оцінюються відповідно до 

прийнятої в університеті шкали оцінювання у такому порядку: 
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За 100-

бальною 
шкалою 

За 
національною 

шкалою 

За 
шкалою 

ECTS 
Пояснення 

90–100 Відмінно А 

Тему магістерської роботи повністю розкрито, виконано 
всі поставлені завдання; має місце апробація результатів 
роботи та публікації; під час доповіді розкрито основний 
зміст роботи; студент (слухач) надав вичерпні розгорнуті 
відповіді на поставлені питання під час захисту 

83–89 B 

Тему магістерської роботи повністю розкрито, виконано 
всі поставлені завдання; під час доповіді в основному 
розкрито зміст роботи; студент (слухач) надав вичерпні 
відповіді на поставлені питання під час захисту 

75–82 

Добре 

C 

Тему магістерської роботи переважно розкрито, виконано 
всі поставлені завдання; під час доповіді в основному 
розкрито зміст роботи; студент (слухач) надав вичерпні 
відповіді не на всі поставлені питання під час захисту 

68–74 D 

Тему магістерської роботи переважно розкрито, виконано 
майже всі поставлені завдання; під час доповіді зміст 
роботи розкрито не повністю; студент (слухач) не надав 
відповіді на деякі з поставлених питань під час захисту 

60–67 

Задовільно 

E 

Тему магістерської роботи розкрито частково, виконано 
деякі з поставлених завдань; під час доповіді зміст роботи 
майже не розкрито; студент (слухач) не надав відповіді на 
більшість з поставлених питань під час захисту  

35–59 FX 

Тему магістерської роботи розкрито частково, з істотними 
прогалинами, виконано деякі з поставлених завдань; 
робота містить фактичні помилки; під час доповіді зміст 
роботи не розкрито; студент (слухач) не надав відповіді на 
поставлені питання під час захисту 

1–34 

Незадовільно 

F 

Тему магістерської роботи не розкрито, поставлені 
завдання не виконано; робота містить багато фактичних 
помилок; під час доповіді зміст роботи не розкрито; 
студент (слухач) не надав відповіді на поставлені питання 
під час захисту 

 
3.18. За теоретичну і практичну частину відповіді на питання білету з 

однієї навчальної дисципліни виставляється єдина оцінка як середня 
арифметична оцінок за 100-бальною шкалою, яка потім переводиться у 
національну та шкалу ECTS. 

3.19. При оцінюванні комплексного екзамену підсумкова оцінка 
виставляється як середня арифметична оцінок за 100-бальною шкалою, 
отриманих з кожної навчальної дисципліни, що включені до комплексного 
екзамену. Потім вона переводиться у національну та шкалу ECTS. При 
отриманні незадовільної оцінки хоча б з однієї навчальної дисципліни загальна 
оцінка з комплексного екзамену є незадовільною. 

3.20. Оцінки екзамену і захисту магістерських робіт виставляє кожен 
екзаменатор, а голова узагальнює їх результати щодо кожного курсанта, 
студента чи слухача, маючи право вирішального голосу при виникненні 
спірних ситуацій. 
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3.21. У протоколі засідання екзаменаційної комісії забороняється робити 
будь-які виправлення. 

3.22. Курсантам, студентам та слухачам, які позитивно склали екзамени 
та/або захистили магістерську роботу, вищий навчальний заклад на підставі 
рішення екзаменаційної комісії присуджує відповідний ступінь вищої освіти, 
присвоює відповідну кваліфікацію та видає документ про освіту встановленого 
зразка. 

3.23. Курсанту, студенту чи слухачу диплом з відзнакою видається за 
наступних умов (у їх сукупності): 1) отримання ним оцінок «відмінно» не 
менше ніж з 75 відсотків від усіх дисциплін навчального плану, а з решти 
навчальних дисциплін – оцінок «добре» (при цьому до уваги беруться тільки 
навчальні дисципліни, з яких формою підсумкового контролю навчальним 
планом передбачено екзамен чи диференційований залік (курсова робота, 
практика)); 2) складання атестації на оцінку (оцінки) «відмінно»; 3) виявлення 
себе у науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри. 
Про це робиться запис у протоколі засідання екзаменаційної комісії. 

3.24. Якщо відповідь курсанта, студента чи слухача на екзамені або 
захисті магістерської роботи не відповідає вимогам рівня атестації, 
екзаменаційна комісія приймає рішення про те, що курсант, студент чи слухач 
не пройшов атестацію, і у протоколі засідання екзаменаційної комісії йому 
проставляється оцінка «незадовільно» (1-59 балів, FX/F). 

3.25. У випадку, якщо курсант, студент чи слухач не з’явився на засідання 
екзаменаційної комісії для складання екзамену або захисту магістерської 
роботи без поважної причини, то в протоколі зазначається, що він є 
неатестованим у зв’язку з неявкою на засідання комісії. 

3.26. Курсанти, студенти чи слухачі, зазначені у пунктах 3.22, 3.25 цього 
Положення, відраховуються з університету з видачею академічної довідки 
встановленого зразка. Такі особи мають право на повторну атестацію в 
наступний термін роботи екзаменаційної комісії протягом трьох років після 
відрахування з університету. 

3.27. Для складання атестації особи, зазначені у п. 3.26 даного 
Положення, поновлюються на навчання наказом ректора ДДУВС на підставі 
їхнього рапорту (заяви), наданої не пізніше 2 тижнів до початку роботи 
екзаменаційної комісії. Складання атестації для таких осіб оформлюється 
окремим протоколом. Допуск до проведення атестації та рішення про видачу 
відповідного документа про освіту державного зразка у протоколі засідання 
екзаменаційної комісії оформлюється окремими пунктами. 

 
4. Підведення підсумків роботи екзаменаційної комісії 
 
4.1. Оцінка за екзамен (захист магістерської роботи) оголошується не 

пізніше наступного дня після його проведення після оформлення відповідного 
протоколу засідання екзаменаційної комісії. У протоколі фіксуються оцінки, 
одержані на екзаменах або на захисті магістерської роботи, записуються 
додаткові питання (за наявності), задані випускникам, окремі висновки членів 
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комісії. 
4.2. Протокол підписується головою, його заступником і членами 

екзаменаційної комісії, які брали участь у засіданні комісії. 
4.3. За підсумками роботи кожної екзаменаційної комісії складається звіт, 

який затверджується на її заключному засіданні. У звіті повинні бути 
відображені рівень підготовки фахівців з певної спеціальності (спеціалізації); 
характеристика знань, навичок та вмінь курсантів, студентів та слухачів; якість 
виконання магістерських робіт, актуальність їх тематики. У звіті також 
подаються пропозиції щодо підвищення якості підготовки випускників, 
усунення недоліків в організації та проведенні атестації; визначаються 
магістерські роботи, результати досліджень за якими рекомендовано 
використовувати у діяльності правоохоронних, правозахисних органів, 
прокуратури, суду, юридичних служб підприємств, установ та організацій, 
навчальних закладів, наукових та інших установ, організацій тощо. 

4.4. Звіт про роботу екзаменаційної комісії, підписаний головою, 
подається секретарем ректору університету у двотижневий термін після 
завершення атестації, потім долучається до матеріалів відповідної 
номенклатурної справи. 

4.5. Підсумки роботи екзаменаційної комісії обговорюються на 
засіданнях випускових кафедр, вчених рад факультетів (інституту) та 
виносяться на розгляд Вченої ради університету. 



 


