


1. Загальні положення 
 

1.1. Положення про екзаменаційну комісію комунального закладу 
«Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д.Є.Задора»  Закарпатської 
обласної ради ( далі – Коледж) складено відповідно до Закону України «Про 
освіту»,  стандартів вищої освіти, інших нормативних актів України з питань 
освіти та визначає порядок створення, організацію роботи екзаменаційної 
комісії, яка здійснює атестацію здобувачів вищої освіти. 

Атестація здобувачів вищої освіти в Коледжі здійснюється відповідно до 
Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження  Національної рамки кваліфікацій», 
державних та галузевих стандартів освіти, інших нормативних актів України з 
питань освіти. Атестація випускників проводиться за акредитованою 
спеціальністю та завершується видачею документів встановленого зразка  та 
присвоєння здобутих кваліфікацій. 

Атестація випускників за освітнім рівнем молодшого спеціаліста 
здійснюється екзаменаційною комісією після завершення теоретичної та 
практичної частини навчання з метою встановлення відповідності засвоєних 
здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей 
вимогам стандартам вищої освіти за спеціальністю. 

Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня загальнопрофесійних і 
спеціалізовано-професійних компетентностей (знання, вміння, комунікація, 
автономність та відповідальність, інтегральна компетентність) випускників, 
передбачених відповідним рівнем національної рамки кваліфікацій і освітньо-
професійними програмами підготовки фахівців за спеціальністю. 

1.2. Для проведення атестації випускників Коледжу за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» створюються  екзаменаційні 
комісії з усіх спеціалізацій спеціальності «Музичне мистецтво». Терміни 
проведення атестації визначаються навчальними планами підготовки фахівців 
та графіком освітнього процесу. Атестацію проходить кожен студент після 
повного виконання ним навчального плану. 

1.3. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю 
Екзаменаційної комісії здійснює директор Коледжу. 

1.4. Функціями та обов’язками екзаменаційної комісії є: 
– комплексна перевірка й оцінка теоретичної та практичної фахової 
підготовки студентів-випускників з метою встановлення відповідності їх 
кваліфікаційного рівня вимогам  стандартам вищої освіти, навчальним 
планам і програмам підготовки; 

– вирішення питань про присвоєння випускникам відповідних 
кваліфікацій та видачу диплома (звичайного зразка чи  з відзнакою); 

– розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки 
фахівців з відповідної спеціальності.  

1.5. Атестація випускників здійснюється відповідно до вимог стандарту 
вищої освіти і освітньо-професійної програми в наступних формах: 

 



– комплексного державного іспиту з основ педагогічної майстерності 
(спеціалізації «Фортепіано», «Оркестрові струнні інструменти», 
«Оркестрові духові та ударні інструменти», «Народні інструменти», 
«Хорове диригування», «Теорія музики», «Музичне мистецтво естради», 
для отримання додаткової кваліфікації – спеціалізація «Академічний 
спів»); 

– виконання сольної програми зі спеціального класу (сольного, естрадного 
співу) і в складі ансамблю (спеціалізації «Фортепіано», «Оркестрові 
струнні інструменти», «Оркестрові духові та ударні інструменти», 
«Народні інструменти», «Академічний спів», «Музичне мистецтво 
естради»); 

– диригування хором, оркестром (спеціалізація «Хорове диригування», для 
отримання додаткової кваліфікації – спеціалізації «Фортепіано», 
«Оркестрові струнні інструменти», «Оркестрові духові та ударні 
інструменти», «Народні інструменти», «Музичне мистецтво естради», 
«Теорія музики»); 

– комплексних державних іспитів з теорії музики, музичної літератури 
(спеціалізація «Теорія музики»); 

– концертмейстерського класу (спеціалізація «Фортепіано»); 
– іспиту з хорознавства та методики роботи з хором (спеціалізація «Хорове 

диригування»). 
1.6. Програма комплексного державного іспиту визначається загально- 

професійними і спеціалізовано-професійними компетентностями випускників, 
які підлягають оцінюванню відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки фахівця за спеціальністю і відповідними спеціалізаціями. 

1.7. Перелік державних іспитів визначається стандартом вищої освіти 
відповідної спеціальності і освітньо-професійною програмою, а їх кількість не 
повинна перевищувати чотирьох.  

 
2. Порядок комплектування екзаменаційної комісії 

 

2.1. Екзаменаційна комісія створюється щорічно у складі голови 
екзаменаційної комісії і членів комісії з кожної спеціалізації. Строк 
повноважень екзаменаційної комісії становить один календарний рік. 

2.2. Кількісний склад екзаменаційної комісії визначається відповідно до 
Наказу Міністерства освіти і науки України № 450 від 07.08.2002 «Про 
затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків 
основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і  
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» і становить не 
більше чотирьох осіб. В окремих випадках кількісний склад комісії може бути 
збільшений до шести осіб. 

2.3. Голова екзаменаційної комісії затверджується начальником  
департаменту культури облдержадміністрації  за поданням директора  Коледжу 
з числа провідних фахівців мистецтва, представників вищих навчальних 
закладів, які готують фахівців таких самих спеціальностей. Одна і та сама особа 
може бути головою екзаменаційної комісії не більше  трьох років. 

Голова екзаменаційної комісії: 



– головує на засіданнях екзаменаційної комісії; 
– має бути присутнім на всіх засіданнях екзаменаційної комісії; 
– ознайомлює всіх членів комісії з їх правами та обов’язками; 
– забезпечує роботу комісії відповідно до затвердженого графіка; 
– контролює роботу секретаря комісії щодо підготовки необхідних 

документів до початку роботи комісії та оформлення протоколів 
екзаменаційної комісії; 

– складає звіт про результати атестації здобувачів вищої освіти. 
2.4.Заступником голови екзаменаційної комісії  призначається директор 

Коледжу. 
2.5. До складу екзаменаційної комісії можуть входити: заступник 

директора з навчально-виховної роботи, голови циклових комісій, викладачі з 
числа кваліфікованих викладачів відповідної спеціалізації. 

2.6. Персональний склад екзаменаційної комісії затверджується наказом 
директора Коледжу не пізніше ніж за місяць до початку роботи екзаменаційної 
комісії. 

2.7.Секретар екзаменаційної комісії призначається наказом директора 
Коледжу з числа працівників Коледжу, і не є членом екзаменаційної комісії. 

2.7.1.Секретар екзаменаційної комісії несе відповідальність за правильне і 
своєчасне оформлення документів екзаменаційної комісії.  

2.7.2. До початку роботи екзаменаційної комісії секретар екзаменаційної  
комісії повинен: 

– підготувати бланки протоколів засідань екзаменаційної комісії; 
– підготувати супровідні документи (наказ директора Коледжу про 
затвердження персонального складу екзаменаційної комісії; 
затверджений графік роботи екзаменаційної комісії; залікові книжки 
випускників; наказ про допуск студентів до атестації; зведені відомості 
успішності випускників; інші документи (накази, розпорядження, 
довідки), які необхідні для забезпечення якісної роботи екзаменаційної 
комісії). 
2.7.3. Упродовж терміну роботи екзаменаційної комісії секретар 

екзаменаційної комісії: 
– доводить до відома голови і членів екзаменаційної комісії 
інформацію, що стосується роботи комісії;  
– веде протоколи засідань екзаменаційної комісії. 
2.7.4. Не пізніше ніж за один день до засідання екзаменаційної комісії із 

приймання державного іспиту  секретар екзаменаційної комісії отримує від 
випускової циклової комісії: програми виступів випускників та довідкові 
матеріали, необхідні для використання студентами під час підготовки та 
відповіді на питання державного іспиту (екзаменаційні білети голова 
екзаменаційної комісії отримує від директора особисто). 

2.7.5. Після завершення засідання екзаменаційної комісії з приймання 
державного іспиту секретар  передає адміністрації Коледжу оформлені 
екзаменаційну відомість та протокол. 

2.7.6. Упродовж трьох робочих днів після завершення роботи 
екзаменаційної комісії секретар екзаменаційної комісії подає  адміністрації 



Коледжу протоколи засідання екзаменаційної комісії, звіт про результати 
складання державних іспитів, про видачу дипломів загального зразка та з 
відзнакою; передає в навчальну частину оформлені залікові книжки.  

2. 8. Проведення всіх форм атестації відбувається в присутності Голови 
екзаменаційної комісії  та більшості її членів. У випадку, коли Голова 
екзаменаційної комісії тимчасово не може бути присутнім на засіданні  
(хвороба, відрядження тощо) він може делегувати свої повноваження директору 
Коледжу. 

2.9. Засідання екзаменаційної комісії оформлюються протоколами за 
встановленою формою. У протоколах відображаються: 

- програми виступів; 
- номери екзаменаційних білетів; 
- оцінка, отримана студентом під час атестації; 
- рішення комісії про присвоєння студенту кваліфікацій та про видачу 

йому диплома молодшого спеціаліста або диплому молодшого спеціаліста з 
відзнакою. 
 
 
 

3. Організація і порядок роботи екзаменаційної комісії  
 

 3.1. Екзаменаційна комісія працює в строки, визначені графіком 
освітнього процесу на поточний навчальний рік. 

3.2. Екзаменаційна комісія працює за розкладом затвердженим 
директором Коледжу, який оприлюднюється не пізніше ніж за місяць до 
початку її діяльності. Складання державних іспитів проводиться, як правило, в 
приміщеннях Коледжу. 

3.3. Документом, що надає дозвіл на допуск студента до складання 
державних іспитів є наказ директора Коледжу на підставі рішення педагогічної 
ради. 

3.4. Пакети екзаменаційних білетів, складені викладачами циклових 
комісій, розглядаються  на засіданнях випускових циклових комісій та 
затверджуються заступником директора з навчально-виховної роботи за місяць 
до початку атестації. Програми державних іспитів зі спеціального класу, класу 
ансамблю, сольного (естрадного) співу, диригування, концертмейстерського 
класу  затверджуються відповідними випусковими цикловими комісіями. 
Рішення циклових комісій, прийняті після початку роботи відповідної 
екзаменаційної комісії, правових наслідків не мають. 

3.5. Засідання екзаменаційної комісії є відкритими і проводяться за 
участю більше ніж половини її складу та обов’язкової присутності Голови 
екзаменаційної комісії. Засідання екзаменаційної комісії  оформляються 
протоколом. Виправлення в протоколах екзаменаційної комісії не 
допускаються. Тривалість державного іспиту з кожної дисципліни  одного 
студента, як правило, не повинна перевищувати 30 хвилин.  

3.6. Оцінювання результатів складання державних іспитів здійснюється у 
порядку, передбаченому прийнятою в Коледжі системою контролю знань  за 
національною (4-бальною) шкалою: «5» (відмінно),  «4» (добре), «3» 



(задовільно), «2» – незадовільно. Критерії оцінювання державних іспитів 
розробляються відповідною випускаючою цикловою комісією. 

При визначенні оцінки комплексного державного іспиту береться до 
уваги рівень теоретичної та практичної підготовки студентів. Виконання всіх 
екзаменаційних завдань з комплексного державного іспиту (державного іспиту) 
є обов’язковим.  

Рішення екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при 
складанні іспитів, а також про присвоєння студентам кваліфікацій та видачу 
випускникам дипломів молодшого спеціаліста чи дипломів молодшого 
спеціаліста 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) державного іспиту з метою 
підвищення оцінки не дозволяється. 

3.7. Студенту, який склав державні екзамени відповідно до вимог 
освітньо-професійної програми підготовки, рішенням екзаменаційної комісії 
присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», 
відповідні кваліфікації, видається державний документ встановленого зразка. 

Студенту, який отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менше як з 75 
відсотків усіх навчальних дисциплін передбачених навчальним планом, а з 
інших навчальних дисциплін – оцінки «добре», склав державні екзамени з 
оцінками «відмінно», видається диплом молодшого спеціаліста з відзнакою. 

3.8. Якщо відповідь студента на державному іспиті не відповідає вимогам 
рівня атестації, екзаменаційна комісія ухвалює рішення про те, що студент не 
пройшов атестацію і у протоколі засідання екзаменаційної комісії йому 
проставляється оцінка «незадовільно». У випадку, якщо студент не з’явився на 
засідання екзаменаційної комісії для складання іспитів, у протоколі 
зазначається, що він є не атестованим у зв’язку з неявкою на засідання. Якщо 
студент не з’явився на засідання екзаменаційної комісії з поважної причини, що 
підтверджується відповідними документами, йому може бути встановлена інша 
дата складання іспиту під час роботи екзаменаційної комісії  (відповідно до 
п.3.1. цього положення). Студент, який отримав незадовільну оцінку при 
складанні державного іспиту відраховується з Коледжу. Йому видається 
академічна довідка встановленого зразка. 

3.8.1. Одержання незадовільної оцінки з іспиту позбавляє студента права 
у поточному навчальному році складати наступний іспит . 

3.9. Студенти, які не склали  атестацію 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 Коледжу (у період роботи, згідно затвердженого графіку, 
екзаменаційної комісії). Перелік державних іспитів визначається за навчальним 
планом, чинним на момент повторної  атестації. Повторно складаються тільки 
ті іспити, з яких була отримана незадовільна оцінка. 
 
 
 



 
 

4.Підведення підсумків роботи  екзаменаційної комісії  
 

4.1. Результати  іспитів оголошуються Головою екзаменаційної комісії в 
день складання екзамену. У протоколи заносяться: оцінки, одержані на де 
іспитах; запитання, поставлені випускникові; особливі думки членів 
екзаменаційної комісії; здобутий освітньо-кваліфікаційний  рівень та 
кваліфікації; рішення щодо видачі диплома молодшого спеціаліста чи диплома 
молодшого спеціаліста з відзнакою.  

Протоколи підписує голова і члени екзаменаційної комісії, які брали 
участь у засіданні. Протоколи підшиваються і  зберігаються в архіві Коледжу. 

4.2. За підсумками діяльності екзаменаційної комісії її Голова складає 
звіт про результати атестації здобувачів вищої освіти, який затверджується на  
заключному засіданні екзаменаційної комісії. У звіті відображається рівень 
підготовки фахівців зі спеціальності і характеристика знань, умінь і навичок 
студентів, якість виконання випускних програм, вказуються недоліки, допущені 
у підготовці фахівців, зауваження щодо забезпечення організації роботи 
екзаменаційної комісії, тощо.    Надаються також  рекомендації щодо  
покращення підготовки фахівців; усунення недоліків в організації проведення 
державних іспитів. 

4.3. Звіт про результати атестації здобувачів вищої освіти подається 
директорові  Коледжу. 

4.4. Результати роботи, пропозиції і рекомендації екзаменаційної комісії  
обговорюються на засіданні випускових циклових комісій, засіданні 
педагогічної ради Коледжу. 
 


