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1.5. Відповідно до Правил прийому на кожному факультеті/в інституті 

окремо створюється атестаційна комісія для проведення фахових вступних 

випробувань при вступі на навчання для здобуття: 

- ступеня магістра; 

- ступеня бакалавра. 

1.6. Склад фахових атестаційних комісій затверджується наказом ректора 

Університету. 

До складу атестаційної комісії входять: 

- голова атестаційної комісії;  

- заступники голови атестаційної комісії; 

- секретар атестаційної комісії; 

- члени атестаційної комісії. 

Головами фахових атестаційних комісій призначаються декани/директори 

факультетів/інститутів, які підпорядковуються голові Приймальної комісії 

Університету. 

Заступником голови, секретарем, членами фахової атестаційної комісії 

призначаються особи з числа науково-педагогічних працівників 

факультету/інституту, які здійснюють підготовку фахівців за відповідною 

спеціальністю (освітньою програмою). 

До складу фахової атестаційної комісії можуть входити (за згодою) науково-

педагогічні (педагогічні) працівники інших закладів освіти. 

1.7. Наказ про затвердження складу фахових атестаційних комісій 

підписується ректором не пізніше 01 березня. Строк повноважень фахових 

атестаційних комісій факультетів/інститутів триває до видання наказу про 

створення нових фахових атестаційних комісій. 

1.8. За поданням голів фахових атестаційних комісій факультетів/інститутів 

наказом ректора Університету затверджується склад підкомісій за 

спеціальностями або освітніми програмами, за якими оголошено прийом у 

поточному році. До складу підкомісії обов’язково входять заступник голови та 

два або більше членів фахової атестаційної комісії. 

1.9. До складу атестаційної комісії не дозволяється включати осіб, діти яких 

у поточному році вступають на навчання до Університету. 

1.10. Члени фахової атестаційної комісії не можуть бути членами 

апеляційної та шифрувальної комісій. 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ФАХОВОЇ 

АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

2.1. Координацію роботи фахових атестаційних комісій здійснює 

Приймальна комісія. 

2.2. Голова фахової атестаційної комісії факультету/інституту:  

-  здійснює керівництво і контроль за роботою членів фахової 

атестаційної комісії; 

- головує на засіданнях фахової атестаційної комісії; 

- ознайомлює членів фахової атестаційної комісії з їхніми правами та 

обов’язками;  
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- організовує роботу фахової атестаційної комісії відповідно до 

затвердженого графіка;  

- контролює роботу секретаря фахової атестаційної комісії щодо 

підготовки необхідних документів та оформлення протоколів; 

- надає рекомендації Приймальній комісії для зарахування вступників 

на основі сформованого за конкурсними оцінками рейтингового 

списку, ухваленого на засіданні фахової атестаційної комісії. 

2.3. Голова фахової атестаційної комісії несе персональну відповідальність 

за виконання покладених на фахову атестаційну комісію завдань і функцій. 

Заступники голови, секретар та члени фахових атестаційних комісій 

безпосередньо підпорядковуються голові фахової атестаційної комісії. 

2.4. У випадку, якщо голова фахової атестаційної комісії 

факультету/інституту тимчасово не може виконувати свої обов’язки, ректор 

призначає виконувача обов’язків голови фахової атестаційної комісії 

факультету/інституту. 

2.5. Члени атестаційної комісії факультету/інституту беруть участь в її 

засіданнях та є екзаменаторами при проведенні фахових вступних випробувань 

за відповідними спеціальностями або освітніми програмами. 

2.6. Секретар атестаційної комісії факультету/інституту: 

- складає графік засідань фахової атестаційної комісії; 

- оформлює протоколи засідань фахової атестаційної комісії. 

2.7. Фахова атестаційна комісія факультету/інституту на своїх засіданнях: 

- визначає конкурсні оцінки та підсумкові рейтинги для вступників, які 

претендують на зарахування для здобуття вищої освіти (окремо за 

кожною спеціальністю, освітньо-кваліфікаційним рівнем, освітньою 

програмою та формою здобуття освіти); 

- відповідно до встановленого рейтингу вступників, обсягів державного 

замовлення та ліцензованих обсягів схвалює рекомендації (окремо за 

кожною спеціальністю, освітньо-кваліфікаційним рівнем, освітньою 

програмою та формою здобуття освіти) щодо зарахування на навчання 

на місця державного замовлення, за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб; 

- приймає рішення про нарахування додаткових балів за олімпіади 

після успішного складання вступного випробування з фаху. 

2.8. Засідання атестаційної комісії факультету/інституту оформлюються 

протоколами за встановленою формою і скріплюються підписами голови та 

секретаря комісії. 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

3.1. При організації конкурсного відбору фахові атестаційні комісії 

факультетів/інститутів та єдина фахова атестаційна комісія з іноземних мов 

Університету керуються Правилами прийому, а також рішеннями вченої ради 

відповідного факультету/інституту щодо програм вступних випробувань. 

Голови фахових атестаційних комісій, які відповідають за проведення вступних 
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випробувань, щороку складають та зберігають необхідні екзаменаційні 

матеріали: програми вступних іспитів, екзаменаційні білети, тестові завдання, 

критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження 

голові Приймальної комісії не пізніше 31 березня поточного року. Програми і 

форми вступних випробувань є єдиними для всіх осіб, що беруть участь в 

конкурсному відборі, незалежно від того, в якому закладі вищої освіти і коли 

ними було здобуто вищу освіту за попереднім рівнем/ступенем. 

3.2. Вступні іспити у письмовій формі, що проводить Університет у 

випадках, передбачених Правилами прийому, приймають не менше двох членів 

відповідної атестаційної комісії в кожній аудиторії. Без дозволу голови 

Приймальної комісії забороняється перебування сторонніх осіб у приміщеннях, 

де проводяться вступні іспити. 

3.3. Бланки письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом 

Приймальної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної 

комісії, який видає їх голові атестаційної комісії в необхідній кількості 

безпосередньо перед початком іспиту. 

3.4. Бланк письмової роботи надається кожному вступникові в аудиторії, у 

якій проводиться вступне випробування у формі письмового іспиту. Вступник 

ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової 

роботи окремо при отриманні і поверненні атестаційній комісії своєї письмової 

роботи. Письмові роботи (у т.ч. чернетки) виконуються на аркушах зі штампом 

Приймальної (відбіркової) комісії. На аркушах не допускаються будь-які 

позначки, які розкривають авторство роботи. Вступник вказує своє прізвище 

тільки у визначених для цього місцях. 

3.5. Завдання вступних іспитів, проведених з використанням комп’ютерної 

техніки, разом з відповідями на них роздруковуються на паперових носіях та 

підписуються вступником. 

3.6. Після закінчення іспиту голова фахової атестаційної комісії передає всі 

письмові екзаменаційні роботи відповідальному секретарю відбіркової комісії, 

який передає відповідні екзаменаційні роботи шифрувальній комісії, що діє 

відповідно до Положення про шифрувальну комісію Університету. 

3.7. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у 

приміщенні Університету членами відповідної комісії після процедури 

шифрування і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня 

Приймальної комісії. 

3.8. Голова атестаційної комісії додатково перевіряє письмові роботи, які 

оцінені членами відповідних комісій:  

- які оцінюються за 200-бальною шкалою і оцінені членами відповідних 

комісій менше ніж 101 і більше ніж 175 балів; 

- які оцінюються за 100-бальною шкалою і оцінені членами відповідних 

комісій менше ніж 60 і більше ніж 90 балів; 

- які оцінюються за 12-бальною шкалою і оцінені членами відповідних 

комісій менше ніж 4 і більше ніж 10 балів. 

- які оцінюються за двобальною шкалою – «склав/не склав» і оцінені 

членами відповідних комісій «не склав». 

3.9. Голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені 

кількістю балів менше ніж визначена Приймальною комісією та Правилами 
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