


1. Загальні положення  

1.1.Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється екзаменаційною 

комісією після завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному 

рівні з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньо-

кваліфікаційної підготовки вимогам кваліфікаційної характеристики. 

Присвоєння кваліфікації молодшого спеціаліста здійснює екзаменаційна 

комісія. 

Екзаменаційна комісія створюється як єдина для спеціальності 

«Музичне мистецтво». 

      Екзаменаційна комісія перевіряє теоретичну та практичну підготовку 

випускників, вирішує питання про присвоєння їм відповідної кваліфікації, 

видання державного документа про освіту, опрацьовує пропозиції щодо 

поліпшення якості освітньо-професійної підготовки спеціалістів в 

Ужгородському музичному фаховому коледжі імені Д.Є.Задора (далі – 

Коледж). 

 

2. Порядок формування державної екзаменаційної комісії 

 1.2. Екзаменаційна комісія організовується щорічно і діє протягом 

календарного року. До складу комісії входять голова і члени комісії. Голова 

комісії призначається департаментом культури облдержадміністрації за 

пропозицією директора Коледжу з числа провідних фахівців музичного 

мистецтва. 

До складу екзаменаційної комісії комісії входять: директор Коледжу, 

заступник директора з навчально-виховної роботи, голови циклових комісій, 

педагогічні працівники відповідних циклових комісій. 

До участі в роботі екзаменаційної комісії як екзаменатори можуть 

залучатися педагогічні працівники відповідних  циклових комісій, якщо в 

складі комісії немає представників цих комісій, у цьому випадку вони 

користуються правами членів комісії. 

3. Секретар екзаменаційної комісії призначається директором Коледжу 

із числа працівників Коледжу. Свої обов’язки він виконує у робочий час з 

основної посади. 

4. Персональний склад членів екзаменаційної комісії і екзаменаторів 

затверджуються директором Коледжу не пізніше, ніж за місяць до початку 

роботи екзаменаційної комісії. 

 

3. Організація і порядок проведення атестації 

3.1. Робота екзаменаційної комісії проводиться у терміни, передбачені 

навчальним планом Коледжу. Графік роботи комісії затверджується 

директором.  

Розклад роботи екзаменаційної комісії, узгоджений з головою комісії, 

затверджується директором на підставі подання заступника директора з 



навчально-виховної  роботи і доводиться  до загального відома не  пізніше як 

за місяць до початку складання атестації. 

3.2. До складання атестації допускаються студенти, які виконали всі 

вимоги навального плану. 

Списки студентів, допущених до складання атестації, оголошуються 

наказом директора і подаються в екзаменаційну  комісію заступником 

директора з навчально-виховної роботи. 

Екзаменаційній комісії перед початком атестації подаються такі 

документи: 

- наказ  про затвердження персонального складу екзаменаційної комісії; 

- розклад роботи екзаменаційної комісії; 

- списки студентів, допущених до складання атестації; 

- зведена відомість (витяг з особової картки студента) про виконання 

студентом усіх вимог навчального плану і одержаних ним оцінок з 

теоретичних дисциплін, усіх видів практики та атестації. 

 

Примітка: При наявності декількох екзаменаційних оцінок з однієї 

дисципліни у зведену відомість про виконання навчального плану заноситься 

середня зважена оцінка з округленням до її цілого значення. 

 

     3.3. При складанні атестації з окремих дисциплін або комплексного 

екзамену в екзаменаційну комісію додатково подаються: 

- навчальні програми з дисциплін, внесені на атестацію; 

- комплект екзаменаційних білетів; 

- письмові роботи (творчі роботи) з дисциплін фахової підготовки 

студента тощо. 

Примітка: Екзаменаційній комісії можуть бути також подані інші матеріали, 

що характеризують практичну і творчу діяльність випускника Коледжу. 

3.4. Складання атестації проводиться на відкритому засідання 

екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу при 

обов’язковій присутності голови комісії. Складання атестації може 

проводитися як в Коледжі, так і в концертних залах міста у формі іспитів-

концертів. 

Атестація проводиться як комплексна перевірка знань студентів з 

дисциплін, передбачених навчальним планом.  

Атестація проводиться за програмами з фаху та білетами, складеними у 

повній відповідності до навчальних програм за методикою, визначеною 

Коледжем. Тривалість атестації не повинна перевищувати 6 академічних 

годин на день.  

3.5. Результати атестації визначаються оцінками «відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно». 

Результати складання атестації оголошуються у цей же день після 

оформлення протоколів засідання екзаменаційної комісії. 



Студенту, який склав атестацію відповідно до вимог освітньо-

професійної програми підготовки, рішенням екзаменаційної комісії 

присвоюється відповідно кваліфікація, видається державний документ про 

освіту. 

Студенту, який отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менше як з 

75% усіх навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом, а з інших 

навчальних дисциплін оцінки «добре», склав атестацію з оцінками «відмінно», 

а також виявив себе в творчій роботі, що підтверджується рекомендацією 

циклової комісії, видається документ про освіту з відзнакою. 

Рішення екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при 

складанні атестації, а також про присвоєння студенту-випускнику відповідної 

кваліфікації та видання йому державного документа про освіту приймається 

екзаменаційною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням 

звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь в засіданні. 

При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним. 

Студент, який при складанні атестації отримав незадовільну оцінку 

відраховується з Коледжу і йому видається академічна довідка. 

Студент, який не склав атестацію допускається до повторного складання 

атестацію протягом трьох років після закінчення Коледжу. 

Примітка: Перелік дисциплін, що виносяться на атестацію, для осіб, котрі не 

склали ці екзамени визначаються навчальним планом, який діяв у рік 

закінчення студентом теоретичного курсу.  

Студентам, які не склали атестацію з поважної причини (документально 

підтвердженої),  директором Коледжу може бути продовжений строк навчання 

до наступного терміну роботи екзаменаційної комісії із складанням атестації, 

але не більше, ніж на 1 рік. 

3.6. Всі засідання екзаменаційної комісії протоколюються. У протоколи 

вносяться оцінки, одержані на атестації, записуються особливі думки членів 

комісії, вказується здобута кваліфікація, а також, який державний документ 

про освіту (з відзнакою чи без відзнаки) видається студенту-випускнику, що 

закінчив Коледж. 

Протоколи підписують голова та члени екзаменаційної комісії, які брали 

участь у засіданні. Після закінчення роботи екзаменаційної комісії голова 

комісії складає звіт і подає його директору Коледжу. 

У звіті голови екзаменаційної комісії відбивається аналіз рівня 

підготовки випускників, характеристика знань і вмінь студентів, виявлених на 

державних екзаменах, недоліки у підготовці з окремих дисциплін, даються 

рекомендації щодо покращення освітнього процесу.  

Звіт голови державної комісії обговорюється на засіданнях Педагогічної 

Ради Коледжу та циклових  комісій. 


