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1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 
 

1.1  Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та організації роботи 

Екзаменаційної роботи в Одеському національному морському університеті  (далі - 

Положення) є керівним  документом для співробітників університету. 

1.2 Враховані примірники знаходяться у: 

  .1 Ректора 

  .2 Проректора з НПР  

  .3 Начальника НМВ 

  .4 Деканів 

1.3 Перелік врахованих примірників Положення ведеться відділом ліцензування, 

акредитації та моніторингу якості освіти. 

 

2. СКОРОЧЕННЯ 

МОНУ – Міністерство освіти і науки України 

ОНМУ – Одеський національний морський університет 

СНД – Співдружність незалежних держав 

ЄКТС – Єдина система трансферу і накопичення кредитів 

ОКХ – Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

ДЕК – Державно-екзаменаційна комісія 

НПР – Науково-педагогічна робота 

НДР – Науково-дослідна робота  

ЗВО – Здобувач вищої освіти 

ЕК – Екзаменаційна комісія 

ЦПОтаПК – Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації 

ДП (ДР) – Дипломний проект (Дипломна робота) 

 

3. ПОСИЛАННЯ 

  

3.1  Закону України «Про вищу освіту». 

3.2 «Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної 

комісії у вищих навчальних закладах України», що затверджене Наказом МОН України 

від 24.05.2013 № 584. 

3.3 Положення про організацію навчального процесу у Одеському національному 

морському університеті. 

  

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

4.1 Строк повноважень екзаменаційних комісій (далі - ЕК) становить 12 місяців з дати 

затвердження.  

4.2 Формування та контроль за діяльністю ЕК здійснює ректор ОНМУ. 

4.3 Функціями та обов’язками ЕК є: 

• проведення атестації здобувачів вищої освіти - встановлення відповідності 

засвоєних ЗВО рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів 

вищої освіти; 

• прийняття рішення про видачу диплома (звичайного зразка чи з відзнакою з 
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врахуванням рекомендацій випускових кафедр) та щодо присвоєння випускникам 

відповідної кваліфікації; 

• надання рекомендацій щодо впровадження та публікації результатів 

атестаційних робіт; 

• вирішення питань про надання ЗВО ступенів вищої освіти та освітньо-

кваліфікаційних рівнів, вирішення питань про надання випускникам за освітнім ступенем 

«Магістр» рекомендацій до вступу в аспірантуру; розробка пропозицій щодо подальшого 

поліпшення якості підготовки фахівців за відповідними рівнями та ступенями вищої 

освіти та за відповідною спеціальністю. 

 

5. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

5.1 ЕК створюється як єдина для спеціальності з усіх форм навчання ЗВО та усіх рівнів і 

ступенів вищої освіти цієї спеціальності. За наявності великої кількості ЗВО-випускників 

можуть створюватись за рішенням ректора декілька комісій з однієї і тієї ж спеціальності, 

а за наявності малої кількості випускників з однієї спеціальності (до 6 осіб включно) - 

спільна комісія для споріднених спеціальностей, що належать до однієї галузі знань.  

5.2 Голова ЕК призначається ректором університету не пізніше ніж за два місяці до 

початку роботи ЕК за поданням декана факультету (директора ЦПОтаПК). Форма подання 

наведена у додатках 1, 2. Голову призначають з числа фахівців у відповідній галузі (як 

правило, представників державних та недержавних підприємств, організацій, установ) або 

провідних науковців відповідного напряму наукової діяльності, які не є працівниками 

університету і мають вищу освіту не нижче ніж ступень магістра (спеціаліста) з 

спеціальності, що підлягає атестації. Досвід роботи за фахом кандидата на посаду 

голови ЕК - щонайменше 5 років. Одна й та сама особа може бути головою ЕК не 

більше трьох термінів поспіль.  

5.3 Голова ЕК зобов’язаний: 

• ознайомити всіх членів ЕК з цим Положенням про ЕК, з їх правами та 

обов’язками; 

• довести до членів ЕК основні завдання та вимоги щодо атестації ЗВО, критерії 

оцінювання якості підготовки випускників, розклад роботи ЕК, особливості організації та 

проведення атестації; 

• проводити засідання ЕК відповідно до затвердженого розкладу; 

• бути присутнім особисто на засіданнях ЕК під час проведення атестації, 

виставлення оцінок, обговорення результатів атестації, вирішення питань про присвоєння 

ступеня вищої освіти, кваліфікації та прийняття рішення щодо видачі дипломів.  

• розглядати звернення ЗВО з питань проведення атестації та приймати відповідні 

рішення; 

• контролювати роботу секретаря ЕК щодо підготовки необхідних документів; 

• складати звіт про результати роботи ЕК. 

5.4 Заступником голови ЕК (за необхідності) можуть призначатися: декан факультету 

(директор ЦПОтаПК) або його заступник, завідувач випускової кафедри. 

5.5 До складу ЕК можуть входити: 

• ректор або проректор університету; 

• декан факультету (директор ЦПОтаПК) або його заступник; 
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• завідувачі кафедр, професори, доценти (викладачі) профілюючих кафедр 

(відділень), викладачі, наукові співробітники; 

• фахівці з відповідних видів економічної та виробничої діяльності, представники 

галузевих об’єднань роботодавців, працівники наукових установ, інших вищих 

навчальних закладів. 

5.6 Персональний склад членів ЕК затверджується наказом ректора університету не 

пізніше ніж за місяць до початку роботи ЕК. 

Кількість членів ЕК становить не менше трьох осіб. В окремих випадках, за умови 

погодження з ректором за обґрунтованим поданням, кількісний склад комісії може бути 

збільшений до шести осіб. Члени комісії призначаються з числа, деканів факультетів, їх 

заступників, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, які мають 

науковий ступінь, визнаних фахівців із відповідних спеціальностей. Не дозволяється 

формувати склад ЕК з числа фахівців, які не мають кваліфікації за відповідним фахом 

та/або мають недостатньо тривалий (менше 5 років) стаж роботи за фахом. 

Одна й та сама особа не може одночасно входити більше, ніж до однієї ЕК за 

відповідним освітнім рівнем. 

Члени Екзаменаційної комісії беруть участь у засіданнях ЕК і є екзаменаторами з 

дисциплін, що входять до складу атестаційного екзамену. 

Оплата праці Голови та членів комісії, які не є працівниками університету, 

здійснюється погодинно відповідно до чинного законодавства. Участь у роботі ЕК її 

членів – працівників університету планується як навчальне навантаження, та 

зараховується за фактом. 

5.7 Секретар ЕК призначається наказом ректора університету зі складу працівників 

факультету, кафедри тощо і не є членом ЕК. Перелік обов’язків секретаря ЕК наведений в 

додатку 3. 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

6.1 ЕК працюють у строки, визначені графіком навчального процесу на поточний 

навчальний рік. 

Розклад роботи кожної ЕК, узгоджений з головою ЕК, готується відповідними 

випусковими кафедрами, узагальнюється деканатом факультету (ЦПОтаПК), та подається 

за підписом декану (директора ЦПОтаПК) до навчального-методичного відділу, де 

складається загальний розклад роботи всіх ЕК університету, який затверджується 

ректором (проректором з НПР) ОНМУ не пізніше ніж за місяць до початку проведення 

атестації. 

6.2 Не пізніше ніж за один день до початку атестації (екзамену або захисту дипломних 

проектів (робіт)) відповідальним працівником, деканату або випускової кафедри до ЕК 

подаються: 

• наказ (витяг з наказу) ОНМУ про затвердження персонального складу ЕК; 

• розклад роботи ЕК; 

• списки ЗВО (за навчальними групами), допущених до атестації за умови 

виконання ними у повному обсязі всіх вимог навчального плану; 

• зведена відомість, завірена деканом факультету, отриманих ЗВО оцінок з 

теоретичних дисциплін, курсових проектів (робіт), практичної підготовки тощо протягом 
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усього періоду навчання; за наявністі декількох екзаменаційних оцінок з однієї 

дисципліни, до зведеної відомості заноситься середня зважена оцінка з округленням її до 

цілого значення; 

• залікові книжки, індивідуальні плани ЗВО, допущених до складання атестації; 

• результати наукової роботи ЗВО, допущених до атестації; 

• дипломні проекти (роботи) ЗВО; 

• письмовий відгук керівника з характеристикою діяльності ЗВО під час 

виконання дипломного проекту (роботи); 

• письмова рецензія на дипломний проект (роботу); 

• рекомендації випускової кафедри (витяг з протоколу засідання кафедри) щодо 

захисту дипломних проектів (робіт) на засіданні ЕК; 

• критерії оцінювання дипломних проектів (робіт). 

У випадку проведення атестації у формі атестаційних екзаменів з окремих 

дисциплін або комплексного екзамену до ЕК додатково подаються: 

•  програма атестаційного екзамену з окремих дисциплін або комплексного 

екзамену; 

• критерії оцінювання усних або письмових (тестових) відповідей ЗВО; 

• комплект екзаменаційних білетів або письмових контрольних робіт; 

• перелік правильних відповідей (при тестовій формі); перелік наочного 

приладдя, матеріалів довідкового характеру, технічні та дидактичні засоби й обладнання, 

що дозволені для використання ЗВО під час атестаційних екзаменів. До екзаменаційної 

комісії можуть подаватися й інші матеріали, що характеризують освітню та професійну 

компетентність випускника, наукову та практичну цінність виконаного ним проекту 

(роботи): друковані статті, заяви на патент, патенти, акти про практичне впровадження 

результатів дипломного проектування, зразки матеріалів, макети, вироби, нові технології, 

оригінальні математичні моделі та програми тощо. 

6.3 Складання атестації проводиться на відкритому засіданні ЕК за участю не менше 

половини її складу за обов’язкової присутності голови ЕК. ЗВО та інші особи, присутні 

під час атестації, можуть вільно здійснювати аудіо та/або відеофіксацію процесу атестації.  

6.4 Проведення засідання ЕК при захисті дипломного проекту (роботи) рекомендується 

здійснювати в наступному порядку: 

• оголошення секретарем ЕК прізвища, імені та по батькові ЗВО, теми його 

проекту (роботи); 

• доповідь ЗВО у довільній формі про сутність проекту (роботи), основні технічні 

(наукові) рішення, отримані результати та ступінь виконання завдання; при цьому можуть 

використовуватися різні форми візуалізації доповіді: визначені завданням на дипломне 

проектування обов’язковий графічний матеріал проекту, слайди, мультимедійні 

проектори, аудіо -, відеоапаратура тощо; 

• демонстрація експерименту; залежно від часу, який необхідний для 

демонстрації експерименту в повному обсязі, або можливості розміщення 

експериментального обладнання, макетів, зразків тощо демонстрація може проводитися 

або безпосередньо на засіданні ЕК або в лабораторії, де знаходиться експериментальний 

зразок; 

• відповіді ЗВО на запитання членів ЕК; 
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• оголошення секретарем ЕК здобутків ЗВО (наукових, творчих, рекомендацій 

випускової кафедри), відгуку керівника або виступ керівника зі стислою характеристикою 

роботи випускника в процесі підготовки проекту (роботи); 

• оголошення секретарем ЕК рецензії на проект (роботу); 

• відповіді ЗВО на зауваження керівника проекту (роботи) та рецензента; 

• оголошення голови ЕК про закінчення захисту. 

6.5  Захист дипломного проекту (роботи), як правило, планується і проводиться на одному 

і тому ж засіданні ЕК. 

Усі ЗВО, які виконували комплексний проект (роботу), повинні бути повною 

мірою обізнані із загальною частиною проекту і готові до запитань членів ЕК не тільки з 

індивідуальної, а й щодо загальної частини проекту. 

6.6 Тривалість засідання не повинна перевищувати шести академічних годин на день. 

Тривалість усного екзамену з кожної дисципліни, а також захисту дипломного проекту 

(роботи) одного ЗВО, як правило, не повинна перевищувати 30 хвилин. При проведенні 

письмового екзамену за тестовим завданням на екзаменаційну групу виділяється не 

більше чотирьох академічних годин. 

Для розкриття змісту дипломного проекту (роботи) ЗВО надається до 15-ти хвилин. 

Після доповіді випускник відповідає на питання членів ЕК. Запитання можуть стосуватися 

теми виконаної роботи і носити загальний характер – у межах дисциплін спеціальності й 

спеціалізації, які опановувалися ЗВО в ОНМУ. З дозволу Голови ЕК запитання можуть 

задавати всі присутні на захисті. Після відповідей на питання заслуховуються або 

зачитуються відгуки наукового керівника та рецензента (особисто ними або секретарем чи 

одним із членів ЕК). Завершується захист відповіддю випускника на висловлені у відгуках 

зауваження. 

6.7 Рішення ЕК про оцінку результатів захисту дипломних проектів (робіт), складання 

атестаційних екзаменів, а також видачу дипломів з відзнакою, здобуття певних рівня та 

ступеня вищої освіти, кваліфікації приймається на закритому засіданні ЕК відкритим 

голосуванням більшістю голосів членів ЕК, які брали участь в її засіданні. Оцінки щодо 

захисту дипломних проектів (робіт) виставляє кожен член ЕК, а голова підсумовує їх 

середнє арифметичне по кожному ЗВО. За однакової кількості голосів голова ЕК має 

вирішальний голос. Повторне складання (перескладання) екзамену та/або захист 

дипломного проекту (роботи) з метою підвищення оцінки не дозволяється.  

6.8 Результати захисту дипломного проекту (роботи) та/або складання атестаційних 

екзаменів визначаються оцінками за національною чотирибальною шкалою («відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно»), за шкалою ЄКТС, а також 100-бальною шкалою 

ОНМУ. 

Результати захисту дипломних проектів (робіт) оголошуються головою ЕК у цей 

же день після оформлення протоколів засідання ЕК, а результати складання атестаційних 

екзаменів - після закінчення перевірки робіт, але не пізніше 12 годин наступного робочого 

дня. 

6.9 ЗВО, який отримав підсумкову оцінку «відмінно» не менш як з 75% усіх навчальних 

дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших 

навчальних дисциплін та індивідуальних завдань - оцінки «добре», склав атестацію з 

оцінкою «відмінно», а також виявив себе в науковій (творчій) роботі, що підтверджується 

рекомендацією випускової кафедри, видається диплом з відзнакою. 
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6.10 Для проведення атестації у формі усних екзаменів та захисту дипломних проектів 

(робіт), як правило, планується не більше 12 осіб на один день роботи ЕК.  

При складанні екзамену у письмовій формі допускається об’єднання в один потік 

не більше 30 осіб. При складанні  екзамену в тестовій формі допускається об’єднання в 

один потік до 60 осіб. 

Програма атестаційного екзамену за спеціальностями (спеціалізаціями) 

розроблюється випусковою (випусковими) кафедрою, ухвалюється науково-методичною 

радою факультету, затверджуються проректором з НПР. 

Розклад роботи ЕК з наведеною інформацією щодо дат та ЗВО, які захищають 

проекти (роботи) затверджується деканом факультету та оголошується за тиждень до 

початку захисту. 

6.11 ВО, який при складанні атестації отримав незадовільну оцінку, відраховується з 

університету і йому видається академічна довідка. 

ЗВО, який не склав атестації, допускається до повторного складання атестації 

протягом трьох років після відрахування з ОНМУ. 

У випадках, коли атестація у формі захисту дипломного проекту (роботи) 

визнається незадовільною, ЕК встановлює, чи може ЗВО подати на повторний захист той 

самий проект (роботу) з доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, 

визначену відповідною випусковою кафедрою. 

Перелік дисциплін, що виносяться на атестацію у формі екзаменів, для осіб, котрі 

не склали ці екзамени, визначається поточним навчальним планом, що діє на момент 

повторного складання атестації. 

6.12 ЗВО, які не складали атестацію з поважної причини (документально підтвердженої), 

ректором університету може бути продовжений строк навчання до наступного терміну 

роботи ЕК із складанням атестації. 

6.13 Усі засідання екзаменаційної комісії протоколюються. У протоколи, які підписують 

члени та голова ЕК, вносяться оцінки, одержані ЗВО за захист дипломного проекту 

(роботи) або на атестаційному екзамені, фіксуються запитання, що ставились ЗВО, 

особливі думки членів комісії, зазначаються здобуті ЗВО рівень та ступінь вищої освіти, 

кваліфікація, а також який документ державного зразку про вищу освіту (з відзнакою, без 

відзнаки) пропонується видати випускнику університету. 

Університет на підставі рішення ЕК видає наказ і присуджує ЗВО, який успішно 

виконав освітню програму на певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої 

освіти та присвоює відповідну кваліфікацію. 

6.14 Захист проекту (роботи) може здійснюватись також і на підприємствах, установах та 

організаціях різних форм власності, для яких тематика проектів (робіт), поданих до 

захисту, становить науково-теоретичну або практичну значущість. 

 

7. ЗВІТНІСТЬ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

7.1 За підсумками діяльності ЕК голова ЕК складає звіт (форма звіту наведена у додатку 

4), який затверджується на її заключному засіданні. 

У звіті відображаються: 

• рівень підготовки фахівців і характеристика знань, умінь, компетентностей 

випускників; 

• якість виконання дипломних проектів (робіт); 
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• актуальність тематики дипломних проектів (робіт) та відповідність сучасному 

стану науки, техніки й виробництва; 

• вказуються недоліки, допущені у підготовці фахівців, зауваження щодо 

забезпечення організації роботи ЕК тощо. 

У звіті надаються пропозиції щодо: 

• поліпшення якості підготовки фахівців та удосконалення системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти; 

• усунення недоліків в організації проведення атестації; 

• можливості публікації основних положень дипломних проектів (робіт), їх 

використання у навчальному процесі, на підприємствах і в науково-дослідних установах; 

• надання ЗВО ступенів магістра і спеціаліста рекомендацій щодо вступу до 

аспірантури. 

7.2 Звіт про роботу ЕК подається декану факультету (директору ЦПОтаПК) та до 

навчально-методичного відділу упродовж тижня після останнього засідання ЕК. 

7.3 Результати роботи, пропозиції і рекомендації ЕК обговорюються на засіданнях 

випускових кафедр, рад факультетів, Вченої ради 

ОНМУ. 

 

8. РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ 

 

У випадку незгоди з оцінкою випускник має право подати апеляцію. Апеляція 

подається ректору. Апеляція подається після оприлюднення оцінок з обов’язковим 

повідомленням завідувача випускової кафедри, декана факультету. 

У випадку надходження апеляції розпорядженням ректора створюється комісія для 

розгляду апеляції. Головою комісії призначається проректор з НПР. Склад комісії 

затверджується розпорядженням ректора.  

Комісія розглядає апеляції випускників з приводу порушення процедури 

проведення атестації, що могло негативно вплинути на оцінку ЕК. 

Комісія не розглядає питання змісту й структури екзаменаційних білетів (завдань), 

а також не розглядає порушень правил проведення атестації ЗВО. 

Апеляція розглядається протягом до трьох робочих днів після дня її подачі.  

У випадку встановлення комісією порушення процедури проведення атестації, яке 

вплинуло на результати оцінювання, комісія пропонує ректору  скасувати відповідне 

рішення ЕК і провести повторне засідання ЕК в присутності представників комісії з 

розгляду апеляції. 
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Додаток 1 

ПЕРЕЛІК  

документів для представлення кандидатури на голову  

екзаменаційної комісії 

 

1. Копія диплома про вищу освіту, дипломів про наукові звання та степені. 

2. Довідка з місця роботи про займану посаду. 

3. Письмова згода кандидата на голову екзаменаційної комісії узгоджена керівником 

з основного місця роботи щодо участі кандидата в роботі екзаменаційної комісії.  

4. Представлення (за підписом завідувача випускової кафедри, дод. 2). 

Додаток 2 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ 

кандидатури на посаду голови екзаменаційної комісії 

___________________________________________________________________________ 

(номер і назва спеціальності, ступінь вищої освіти) 

 

Одеського національного морського університету  

у _______році 

1.  ____________________________________________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові) 

2. ____________________________________________________________________  

(вчений ступінь та вчене звання) 

3. ____________________________________________________________________  

(повна назва займаної посади і місце роботи без скорочення) 
4.  ___________________________________________________________________  

(який навчальний заклад закінчив і коли, за якою спеціальністю) 

_______________________________________________________________________ 

5.  ____________________________________________________________________  

(стаж роботи за спеціальністю вищої освіти) 

6.  ____________________________________________________________________  

(наукова спеціальність за якою здобуто вчений ступінь (за його наявності)) 

7.  ____________________________________________________________________  

(скільки термінів підряд призначався головою ЕК в 

університеті) 

8. ____________________________________________________________________  

(періоди роботи комісії) 

Всі необхідні документи згідно Положення про екзаменаційну комісію Одеського 

національного морського університету, в тому числі згода кандидата та його 

керівництва з місця роботи, є в наявності. 

Декан факультету (директор ЦПОтаПК)_________________________ 

___________20____р. 
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Додаток 3 

Обов’язки секретаря екзаменаційної комісії 

 

Секретар екзаменаційної комісії (далі - ЕК) зобов’язаний: 

1. До початку роботи ЕК отримати в деканаті факультету (ЦПОтаПК) наступні 

документи: 

-наказ ректора університету про затвердження персонального складу 

ЕК; 

- розклад роботи ЕК; 

- список ЗВО, допущених до атестації; 

- зведені відомості успішності ЗВО, залікові книжки, індивідуальні 

плани та інші документи (накази, довідки) які необхідні для забезпечення 

якісної та кваліфікованої роботи ЕК. 

2. Не пізніше як за один день до початку засідання ЕК спільно із завідувачем 

кафедри підготувати документи за переліком п. 3.2. цього Положення. 

3. Упродовж терміну роботи ЕК: 

• доводити до відома голови і членів ЕК інформацію, що стосується роботи комісії; 

• вести протоколи засідань ЕК; 

4. Отримувати від випускової кафедри, не пізніше, ніж за один день до засідання 

ЕК програму екзамену, екзаменаційні білети; технічні засоби, лабораторне обладнання, 

демонстраційні та довідкові матеріали, необхідні для використання ЗВО під час 

підготовки відповіді на питання екзамену. 

Примітка:  

Програма екзамену, екзаменаційні білети, варіанти завдань, перелік наочного 

приладдя і матеріалів складаються випусковими кафедр (профілюючими кафедрами), 

затверджуються на засіданні кафедри, ухвалюються навчально-методичною радою 

факультету та підписуються завідувачем випускової кафедри та деканом факультету. 

На кожному білеті проставляється № протоколів засідання кафедри і НМР факультету, 

відповідні дати. 

5.  Після завершення роботи ЕК передати: 

- протоколи засідань ЕК відповідальному працівнику деканату факультету 

(ЦПОтаПК) беспосередньо у день захисту; 

-  матеріали дипломних проектів (робіт) до архіву університету не пізніше 

наступного робочого дня . 

6. Сприяти голові ЕК у складанні звіту про роботу ЕК. 

7. Спільно із завідувачем кафедри підготувати за встановленою в університеті 

формою подання про погодинну оплату праці голови ЕК, членів ЕК  не співробітників 

університету. 

. 
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Додаток 4 

«___»_________20____р. 

З В І Т 

 голови Екзаменаційної комісії №___  

із захисту дипломних проектів (дипломних робіт) 

ступеня вищої освіти/освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «________________» 

(назва ОКР) 

за спеціальністю (з напряму підготовки) _____________________________ 

(код та назва спеціальності (напряму підготовки) 

 

Склад  Екзаменаційної комісії №__.  

Голова ЕК _______________________________________________  

ПІБ, вчені ступінь і звання, посада) 

Голова ЕК погоджений МОН України «_____»________20__р. та затверджений 

наказом ОНМУ №_____-орг від __________р. 

Члени ДЕК № затверджені наказом ректора ОНМУ № ___ від ________ р. у складі: 

1. ___________________________________________ 

ПІБ, вчені ступінь і звання, посада 

2. ___________________________________________ 

ПІБ, вчені ступінь і звання, посада 

3. ___________________________________________ 

ПІБ, вчені ступінь і звання, посада 

4. Технічний секретар ЕК — ___________________ 

ПІБ, посада особи, що складала протокол 

 

Захист дипломних проектів відбувався у приміщенні Одеського національного морського 

університету на відкритому засіданні ЕК. У термін роботи ЕК з «___»___________ 20__ р. 

по «___»__________ 20__ р. 

проведено _____ засідань із захисту ДП (ДР): (зазначається дата проведення кожного 

засідання та кількість захистів, що відбулися на ньому). Графік роботи ЕК наведено у 

додатку 4.1. 

 

1.Документи, що були подані в ЕК до захисту дипломних проектів та робіт 

1.1. Довідка деканату факультету про виконання ЗВО навчального плану і про 

отримані ними оцінки протягом усього строку навчання. 

1.2.Відгуки керівників дипломних проектів (робіт). 

1.3. Рецензія на дипломні проекти (роботи) 

1.4.Накази ректора ОНМУ про затвердження тем дипломних проектів (робіт), та про 

допуск виконаних дипломних проектів (робіт) до захисту. 

1.5.Витяг з протоколу засідання кафедри з результатами попереднього захисту 

виконаних дипломних проектів (робіт). 

 

 

2. Рівень підготовки фахівців. Якість виконання дипломних проектів. 

Відповідність тематики дипломних проектів загальному стану науки, техніки, 

культури та питанням виробництва.  

У цьому розділі на підставі аналізу змісту дипломних проектів та їх захисту 

відображаються: 
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 рівень підготовки ЗВО; 

 характеристика знань, умінь та навичок випускників, їх відповідність вимогам 

ОКХ; 

 актуальність тематики та науково-технічний рівень виконаних дипломних проектів 

(робіт); 

 відповідність їх сучасному стану науки, техніки, виробництва (використання 

інформаційних технологій, сучасних методів аналізу та синтезу, математичного 

моделювання та оптимізації, вирішення екологічних питань, економічного 

обґрунтування прийнятих технічних рішень тощо); 

 позитивні моменти у підготовці фахівців; 

 недоліки та невирішені питання, які впливають на якість підготовки фахівців.  

 

3. Пропозиції щодо підвищення якості підготовки фахівців 

Формулюються загальні висновки щодо якості дипломного проектування із 

зазначенням позитивних здобутків та виявлених недоліків, надаються рекомендації та 

пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності дипломного проектування, 

звертається увага керівництва кафедри, факультету та університету на необхідність 

усунення недоліків, які суттєво впливають на якість підготовки майбутніх фахівців. 

 

4. Результати захисту дипломних проектів та робіт 

4.1. Результати захисту надаються у вигляді таблиці (за формою, наведеною в додатку 

4.2). Текстова частина цього розділу являє собою стислий коментар даних таблиці; 

4.2. Загальну думку членів ЕК щодо відповідності наведених показників вимогам 

сьогодення; 

4.3. Врахування пропозицій і недоліків попередніх ЕК; 

4.4.Загальну характеристику проектів, які рекомендовані до впровадження або мають 

наукову цінність; 

4.5. Стислу характеристику випускників, рекомендованих до навчання в аспірантурі 

(магістратурі) тощо. 

 

 

Голова ЕК  ____________________ 

ПІБ, вчені ступінь і звання, посада 
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Додаток 4.1 

Графік роботи ЕК 

№ Дата засідання ЕК Кількість захистів 

   

   

   

Додаток 4.2 

до звіту Голови ЕК № __ 

від «_______»  ________ р.  

Результати роботи ЕК 

зі спеціальності (з напряму підготовки)____________________________ 

код та назва спеціальності (напряму 

підготовки) 

№

№ Найменування 
Денне 

навчання 

Заочне 

навчання 

ЗВО-

іноземці 

1 Всього ЗВО, допущених до захисту ДП     

2. Не з'явилось на захист    

3. Захистили ДП на «відмінно»/90-100/А    

4. Захистили ДП на "добре"/74-89/В,С    

5. Захистили ДП на "задовільно"/60-73/D,E    

6. Не захистили ДП     

7. Захистили ДП на англійський мові    

8. Вирішено видати диплом «з відзнакою»    

9. Вирішено видати диплом «без відзнаки»    

10 Запропоновано ДП або їх частин у вигляді 

окремих вузлів або технологічних рішень до 

використання у виробництві  

   

11 Загальне число дипломних проектів, які 

виконані з використанням обчислювальної 

техніці: 

— по стандартним програмам  

   

— по програмам, складеним дипломниками     

12 Кількість ДП, рекомендованих до 

використання у НДР кафедри 

   

13 Кількість ДП з економ. обґрунтуванням     

14 Кількість ДП, виконаним за замовленням 

підприємств  

   

15 Кількість комплексних ДП / кількість 

виконавців 

   

 

Голова ЕК  ____________________ 

 (ПІБ, вчені ступінь і звання, 

посада) 
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Додаток 5 

 «___»_________20___р. 

З В І Т 

голови Екзаменаційної комісії №___  

з атестаційного екзамену за спеціальністю (напрямом підготовки)  

__________________________________________________________________ 

код та назва спеціальності (напряму підготовки) 

 

Склад Екзаменаційної комісії №__.  

Голова ЕК _______________________________________________  

ПІБ, вчені ступінь і звання, посада 

1. ___________________________________________ 

ПІБ, вчені ступінь і звання, посада 

2. ___________________________________________ 

ПІБ, вчені ступінь і звання, посада 

3. ___________________________________________ 

ПІБ, вчені ступінь і звання, посада 

4. Технічний секретар ЕК  _______________________________ 

ПІБ, посада особи, що складала протокол 

Голова та члени ЕК затверджені наказом ОНМУ №_____-орг від __________р. 

 

Атестація відбувалася у приміщенні Одеського національного морського університету 

«___»___________20____р. 

 

1.Документи, що були подані до ЕК. 

 

1.1. Довідка деканату факультету про виконання ЗВО навчального плану і про 

отримані ними оцінки. 

1.2. Екзаменаційні білети або завдання для атестаційних екзаменів. 

1.3. Зведена відомість з результатами навчання ЗВО за всіма дисциплінам навчального 

плану  

1.4. Наказ ректора ОНМУ про допуск до атестації. 

 

2. Організація та порядок проведення атестації. 

 

2.1.____________________ 

2.2.____________________ 

…..____________________ 

 

3. Результати атестації 

 

Кількісні результати атестації наведені у таблиці. 

Основні показники 
ЗВО України та 

СНД 

Іноземні 

ЗВО 
Всього 

1. Всього ЗВО, зобов’язаних 

здавати екзамен 
   

2. Допущено до екзамен у    
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3. Не зявились на екзамен    

4. Оцінка ДЕК (за національною 

шкалою/ кількість балів/ шкалою 

ECTS): 

   

- відмінно/90-100/А    

- добре/74-89/В,С    

- задовільно/60-73/D,E    

- незадовільно/0-59/F,FX    

5. Абсолютна успішність    

6. Якість здачі екзамену    

7. Середній бал    

 

4.Пропозиції щодо підвищення якості підготовки ЗВО. 

 

4.1.____________________ 

4.2.____________________ 

Та т.д. 

 

Голова ЕК ____________________ 

ПІБ, вчені ступінь і звання, посада 
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Додаток 6 

Форма № ОНМУ Н-8.02 

Одеський національний морський університет 

 

П Р О Т О К О Л  № _____ від «___» _______________20____року 

 

засідання Екзаменаційної комісії № _____ 

 
З розгляду дипломного(ї) проекту (роботи) ЗВО___________________________________  

____________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

на тему _____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

ПРИСУТНІ: 
 

голова ______________________________________________________________________________, 

                                                  (науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 

члени ЕК __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

                        

                                        ДИПЛОМНИЙ(У) ПРОЕКТ (РОБОТУ) ВИКОНАНО: 
 

під керівництвом _____________________________________________________________________ 
                                                                                          (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)  

_____________________________________________________________________________________ 

з консультацією_______________________________________________________________________ 

                                                            (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові) 

_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________                                       

 

ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ПОДАНО ТАКІ МАТЕРІАЛИ: 
1. Подання голові ЕК щодо захисту дипломного(ї) проекту (роботи), у якому містяться довідка про 

успішність, висновок керівника, висновок кафедри_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
2. Креслення, презентації на _____ аркушах. 

3. Рецензія ___________________________________________________________________________ 
                                                                                          (науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ім’я, по батькові)  

4. Навчальна карта ЗВО 
 

                                                                                                                   

Після повідомлення ЗВО (протягом ___ хв.) про виконаний дипломний(у) проект 
(роботу) йому поставлені такі запитання: 

1. ________________________________________________________________________________ 
(прізвище й ініціали особи, що поставила запитання, зміст запитання) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. ___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
5. ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Визнати, що ЗВО _____________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

виконав(ла) і захистив(ла) дипломний(у) проект (роботу) з оцінкою  

за національною шкалою ________; за шкалою ОНМУ_______, за шкалою ЕКТС ___________ 
         кількість балів           кількість балів       кількість балів 

2. Присвоїти 

_____________________________________________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

кваліфікацію ________________________________________________________________ 

 

за спеціальністю (напрямом) ___________________________________________________ 

3. Видати диплом _____________________________________________________________  
(з відзнакою, звичайного зразка) 

_____________________________________________________________________________

_____ 
 
4. Відзначити, що 

_______________________________________________________________________ 

                                                                                                                                           

Голова ЕК: ___________________________________ ______________________________________           
                                                      (підпис)                                                                                                        (прізвище та ініціали) 

                 Члени ЕК:_________________________________________________________________ 

                                     __________________________________________________________________ 
                                     __________________________________________________________________ 

                                     __________________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали й посада особи, що склала протокол, підпис ) 

 

Примітки: 

1. Служать для відображення основних положень, що характеризують повноту 

підготовки дипломника, відповідність проекту (роботи) вимогам щодо присвоєння 

відповідної кваліфікації і видачі диплома. 

2. Складається секретарем Екзаменаційної комісії. 

3. Формат бланка – А4 (210297 мм), 2 сторінки. 



 

Додаток 7 

Форма № ОНМУ Н – 8.03 

Одеський національний морський університет 
 

ПРОТОКОЛ №___ від « ___» _______________ 20 __ року 
 

ЗАСІДАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ №___ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ У ФОРМІ ЕКЗАМЕНУ  З _____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                 

у ЗВО ___________ групи,   спеціальності (напряму) підготовки___________________________________________________________________________________________, 

                                                                                                                                                                                                                          (шифр і    назва) 

факультету ______________________________________________________________________________________________________ 

 Екзаменаційна комісія у складі (наводяться прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання 

Присутні: голова         ________________________________________________________________________________________________________________  

члени:  1. _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

                 2. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

              3. _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

              4. _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

              5. _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

              6. _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Засідання розпочато о ___ год. ___ хв.  

Закінчено о ___ год. ___ хв.                                                                     
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Номер 

екзамена- 

ційного білета 

Оцінка Додаткові питання 
Окремі висновки 

членів ЕК 

Рішення Екзаменаційної комісії 

 

Підпис 

голови ЕК 
завдання (питання) 

прізвище особи, яка 

ставила запитання. 

Зміст запитання 

оцінка 

оцінка 

присвоїти 

кваліфікацію 

видати 

диплом 
(з відзнакою) 

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV 

ІV 

V 

VI 

VII 

кількість 

балів 

за національною 

шкалою 

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

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Усього, як зазначено вище, проекзаменовано _________________________________________________ ЗВО. 
                           (літерами) 



 
 

 

Зміст екзаменаційних питань відповідно до білетів додається до протоколу № _____, засідання ЕК № ____ від «___»  ___________________ 20 __ року. 

 

Підписи: голова ____________________          ______________________________ 
                   (підпис)                                                                                 (прізвище та ініціали)  

 

    члени:  1. __________________          ______________________________  4. ___________________       __________________________ 
              (підпис)                                                                       (прізвище та ініціали)                                                     (підпис)                                                    (прізвище та ініціали) 

 

                                  2. __________________          ______________________________                           5. ___________________        __________________________ 
              (підпис)                                                                        (прізвище та ініціали)                                                    (підпис)                                                    (прізвище та ініціали) 

 

                                 3. __________________          ______________________________                            
                                                 (підпис)                                                                         (прізвище та ініціали)  

 

 

Протокол склав секретар Екзаменаційної комісії   ______________________________________________________________________ 
                                      (посада, підпис, прізвище та ініціали) 
 

Примітки: 

1. Форму призначено для відображення основних положень, що характеризують повноту відповідей ЗВО, їх відповідність вимогам 

освітньо-професійної програми щодо присвоєння відповідної кваліфікації і видачі диплома. 

2. Кількість стовпчиків для оцінок завдань/питань (у наведеній формі стовпчики з 4-го по 7-ий) формується при підготовці 

Протоколу у відповідності до фактичної кількості завдань/питань у екзаменаційному білеті. 

3. Складається секретарем Екзаменаційної комісії. 

4. Формат бланка – А4 (210297 мм), 2 сторінки. 
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 № 

9.  ЛИСТОК  ОБЛІКУ  ЗМІН 

 

Номер 

зміни 

Дата Сторінки зі змінами Перелік змінених пунктів 
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10. ЛИСТОК  ОБЛІКУ  ПЕРІОДИЧНИХ  ПЕРЕВІРОК 

 

No 

п/п 

Дата П.І.Б. і посада особи, що 

виконала     періодичну 

перевірку  

Зміні  

підлягають 

 

Підпис особи, 

що перевірила 
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11.  ЛИСТОК  ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПЕРСОНАЛУ З ДОКУМЕНТОМ 
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