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7.8. Випускна атестація студентів
Випускна атестація здійснюється екзаменаційною комісією (ЕК) на підставі
Положення про екзаменаційну комісію. Строки проведення випускної атестації
визначаються навчальними планами.
Вимоги до організації і проведення випускної атестації визначено у Положенні
про випускну атестацію студентів НТУУ «КПІ».
Випускна атестація здобувачів вищої освіти проводиться у формі екзамену (-нів)
або/та захисту дипломного проекту (ДП), дипломної роботи (ДР), магістерської
дисертації (МД). Форма проведення випускної атестації здобувачів вищої освіти
визначається відповідним стандартом вищої освіти та навчальним планом.
Випускні екзамени можуть проводитись або за окремими навчальними
дисциплінами професійного спрямування, або як один комплексний випускний
екзамен із кількох дисциплін навчального плану. Перелік та кількість навчальних
дисциплін, що виносяться на випускну атестацію здобувачів вищої освіти,
визначаються відповідним стандартом вищої освіти та навчальним планом. У випадку,
якщо передбачені обидві форми випускної атестації, захисту атестаційної роботи
передує (-ють) екзамен (-и).
Вимоги до змісту ДП (ДР, МД), програми випускних екзаменів та екзаменаційні
білети розробляє випускова кафедра з урахуванням вимог відповідного стандарту
вищої освіти та рекомендацій, що викладені у Положенні про випускну атестацію
студентів НТУУ «КПІ» (2015 р.).
До випускної атестації допускаються студенти, які успішно виконали всі вимоги
навчального плану зі спеціальності відповідного РВО (не мають академічної
заборгованості). Негативні рецензія або відгук керівника не є підставою для
недопущення студента до захисту атестаційної роботи.
Захист атестаційних робіт та складання випускних екзаменів оцінюється
відповідно до критеріїв оцінювання за 100-бальною шкалою з наступним
переведенням балів до оцінок за національною шкалою та шкалою ЄКТС (див.
табл. 1).
Рішення ЕК про оцінку результатів захисту атестаційних робіт (складання
випускного екзамену в усній формі), а також про видачу студентам дипломів
(дипломів з відзнакою) голова ЕК оголошує студентам у день захисту (складання
екзамену). Результати письмового випускного екзамену голова ЕК оголошує
студентам після перевірки робіт, але не пізніше наступного дня.
Умовами, за якими ЕК може прийняти рішення про видачу студентові диплома з
відзнакою, є:
– відсоток підсумкових оцінок «відмінно» (за національною шкалою оцінювання) з
усіх кредитних модулів, курсових проектів (робіт) та практик, з яких робочим
навчальним планом передбачено диференційоване оцінювання, складає не менше
ніж 75%;

– з інших кредитних модулів, курсових проектів (робіт) та практик, з яких робочим
навчальним планом передбачено диференційоване оцінювання, студентом
отримані підсумкові оцінки «добре» (за національною шкалою оцінювання);
– студент захистив дипломний проект (ДР, МД), склав випускні екзамени на оцінку
«відмінно»;
– студент має високі досягнення в науковій або творчій (для творчих
спеціальностей) роботі;
– є рекомендація випускової кафедри про видачу студенту диплома з відзнакою.
Отримання студентом незадовільної оцінки на одному з випускних екзаменів не
позбавляє його права продовжувати проходити наступні етапи випускної атестації.
Студент, який не захистив атестаційну роботу або не склав випускний екзамен,
або не з’явився на захист (випускний екзамен) без поважних причин, відраховується
з університету як такий, що не пройшов випускної атестації.
Студентам, які не захищали атестаційну роботу (не складали випускний екзамен)
з поважної, документально підтвердженої причини, ректором може бути
продовжений строк навчання до наступного терміну роботи екзаменаційної комісії,
але не більше, ніж на один рік.
Якщо захист атестаційної роботи визнається незадовільним, ЕК встановлює, чи
може студент представити до повторного захисту ту ж атестаційну роботу з
відповідною доробкою, що визначає екзаменаційна комісія, або повинен розробити
нову тему, яка пропонується випусковою кафедрою.
Повторний захист та повторне складання випускних екзаменів дозволяється тільки
під час наступної випускної атестації протягом трьох років після закінчення
університету. Перелік випускних екзаменів для осіб, які їх складають повторно,
визначається навчальним планом, що діяв у рік закінчення ними університету.
Звіт голови ЕК зі спеціальності обговорюється на засіданні випускової кафедри і
вченої ради інституту/факультету.
Загальні підсумки роботи екзаменаційних комісій зі спеціальностей університету
обговорюються на засіданні Вченої ради університету.

