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НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про екзаменаційну комісію та атестацію 
здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (затвердженого наказом 
від 01.10.2020 р. № 7/178, зі змінами, внесеними наказом від 19.04.2021 р. 
№НУ/71/2021), а саме: 

1) пункти 2.2-2.3 Положення викласти в такій редакції
«2.2. Склад ЕК затверджується наказом ректора Університету за поданням 
завідувачів випускових кафедр. Строк повноважень ЕК встановлюється, як 
правило, на один календарний рік.
2.3. Екзаменаційна комісія формується у складі голови та членів комісії з 
кожної спеціальності за певним рівнем вищої освіти і, як правило, є єдиною 
для всіх форм навчання.»

2) пункт 2.5 Положення викласти в такій редакції
«2.5. Головами ЕК призначаються висококваліфіковані фахівці за профілем 
спеціальності, які мають науковий ступінь та/або вчене звання і перебувають 
у трудових відносинах з Університетом. Головами ЕК для атестації 
здобувачів ступеня магістра, як правило, є завідувачі або професори 
випускової кафедри. Головами ЕК для атестації здобувачів ступеня бакалавра 
можуть призначатися гаранти відповідних освітніх програм.»

3) пункт 5.23 Положення доповнити реченням
«Рекомендованою складовою магістерської дисертації за освітньо-
професійними програмами інженерних спеціальностей є розділ з розроблення 
стартап-проекту.»



4) внести зміни до додатку Б в частині пункту 2 «Результати атестації», 
виклавши його в такій редакції
«Результати атестації надаються у вигляді таблиці (за формою, наведеною 
в додатку до звіту про роботу ЕК). Текстова частина цього розділу являє 
собою стислий коментар: 
– даних таблиці; 
– загальної думки членів ЕК щодо відповідності наведених показників;
– врахування пропозицій і недоліків попередніх ЕК;
– відповідність тематики кваліфікаційних робіт профілю спеціальності, 
актуальність тематики; 
– загальну характеристику кваліфікаційних робіт, які рекомендовані до 
впровадження або мають наукову цінність;
– результати перевірки кваліфікаційних робіт на доброчесність, в тому числі 
кількість недопущених до захисту.»

2. Відділу супроводження порталу університету (Цуріна Н.О.) забезпечити 
розміщення нової редакції Положення на інформаційних ресурсах 
університету.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчальної 
роботи Мельниченка А.А.
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