


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Атестація здобувачів вищої освіти Київського інституту 
сучасної психології та психотерапії здійснюється відповідно до Законів 
України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про організації 
роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», Постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки 
кваліфікацій», державних та галузевих стандартів освіти, стандартів 
освітньої діяльності і стандартів вищої освіти, інших нормативних актів 
України з питань освіти, Статуту КІСПП.
Атестація випускників проводиться в інституті за акредитованою 
спеціальністю та завершується видачею документів встановленого зразка про 
присудження відповідного ступеня освіти та присвоєння здобутої 
кваліфікації. Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувані вищої 
освіти та інші особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати 
аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації.

1.2 Для проведення атестації випускників КІСПП за освітнім рівнем 
«спеціаліст» (перепідготовка) на кафедрі створюються Екзаменаційна 
комісія. Терміни проведення атестації визначаються навчальними планами 
підготовки фахівців та графіком освітнього процесу. Атестацію проходить 
кожен студент після повного виконання ним навчального плану за 
відповідним освітнім рівнем

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

1.3.1. За освітнім рівнем «спеціаліст»( перепідготовка):
- комплексного державного іспиту зі спеціальності та захисту випускної 
кваліфікаційної роботи спеціаліста.

1.4. Комплексний державний іспит зі спеціальності передує випускній 
кваліфікаційній роботі, яка завершує атестацію відповідного освітнього 
рівня.

1.5. 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 відповідно до 
затвердженої спеціалізації.

1.6. Перелік професійно-орієнтованих дисциплін, з яких формується 
програма комплексного державного іспиту, визначається стандартом вищої 
освіти відповідної спеціальності і освітньо-професійною програмою, а їх 
кількість не повинна перевищувати:
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- шести - за освітнім рівнем «спеціаліст» .
1.7. Студенти забезпечуються програмою комплексного державного 

іспиту та/або методичними рекомендаціями до написання випускних 
кваліфікаційних робіт не пізніше, ніж за півроку до проведення атестації.

1.8. Випускні кваліфікаційні роботи/проекти подаються студентами 
на випускову кафедру не пізніше, ніж за два тижні до дня захисту в 
Екзаменаційній комісії.

1.9 Учасниками державної атестації є: студент, керівник дипломної 
роботи, консультант, рецензент, державна комісія, голова державної комісії, 
секретар державної комісії, випускова кафедра інші особи.

2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ КОМІСІЙ

2.1 Екзаменаційна комісія(ЕК) створюється щорічно і діє протягом 
календарного року.

2.2. Порядок формування екзаменаційної комісії діє на підставі 
«Положення про Екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти в 
Київському інституті сучасної психології та психотерапії»

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ

3.1. Порядок роботи екзаменаційної комісій
3.1.1 Робота екзаменаційної комісії відбувається відповідно до графіку.
Графік роботи державних комісій формується навчальною частиною за 

поданням випускової кафедри, затверджується ректором Інституту.
Інтервал між окремими формами державної атестації в одній групі 

повинен складати не менше п’яти календарних днів.
Затверджений графік роботи ЕК доводиться до відома всіх учасників 

державної атестації не пізніше ніж за місяць до початку державної атестації.
3.1.2 Робота ЕК відбувається на її відкритих засіданнях за умови 

обов’язкової присутності голови та не менше половини складу державної 
комісії та наявності документів, які забезпечують її компетентну роботу. У 
випадку відсутності Голови ЕК (хвороба, відрядження тощо), його обов'язки 
виконує заступник Голови.

3.1.3 Навчальна частина не пізніше ніж за один день до початку роботи 
ЕК передають до Екзаменаційної комісії наступні матеріали:
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- наказ ректора Інституту (витяг з наказу) про затвердження 
персонального складу ЕК зі спеціальності;

- графік роботи ЕК, затверджений ректором;
- розпорядження завідувача навчальної частини про розподіл 

студентів, допущених до атестації, на екзаменаційні групи;
- залікові книжки студентів (індивідуальні навчальні плани 

студентів);
- зведені відомості успішності випускників - довідка навчальної 

частини про виконання студентом навчального плану і отриманих ним 
оцінок з усіх дисциплін навчального плану, курсових робіт, практик та 
державних іспитів, завірена завідувачем навчальної частини.

Додатково, за ініціативи кафедри, до ЕК можуть подаватися 
характеристики та мотивовані висновки на випускників за підписом
завідувача випускової кафедри.

3.1.4 Списки студентів, допущених до державної атестації, формуються 
навчальною частино, погоджуються в установленому порядку та затверджуються 
наказом ректора.

До державної атестації допускаються студенти, які в повному обсязі 
виконали всі вимоги навчального плану спеціальності.

3.1.5 Кожне засідання державної комісії відкриває голова, ознайомлюючи 
всіх учасників з порядком роботи.

3.2. Порядок проведення державної атестації у формі екзамену

3.2.1 Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань 
студентів з дисциплін, передбачених навчальним планом.

3.2.2 Державні екзамени проводяться за білетами, складеними у повній 
відповідності до навчальних програм, та методикою, визначеною 
випу сковою кафедрою.

3.2.3 Структура державного екзамену, форма проведення екзамену 
(усно, письмово, комбінована форма), послідовність і терміни проведення 
різних частин екзамену та методика перевірки знань студентів, визначаються 
випусковою кафедрою, фіксуються в програмі державної атестації.

3.2.4 Студенти забезпечуються програмою комплексного державного
екзамену, розробленою випусковою кафедрою, затвердженою в
установленому порядку.

3.2.5 Програма державного екзамену, екзаменаційні білети, варіанти
завдань складаються викладачами профілюючої кафедри і
затверджуються, за поданням випускової кафедр, проректором з наукової 
навчально-методичної роботи.
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У випадку суттєвого оновлення та внесення змін щодо змісту питань, 
варіантів завдань тощо, програма може переглядатися та 
перезатверджуватися у встановленому порядку в інші терміни.

3.2.6 При проведенні державної атестації у формі комплексного 
державного екзамену кафедра подає до державної комісії:

- програму державного екзамену (екзаменів);
- навчальні програми з дисциплін, винесених на державні екзамени;
- комплект екзаменаційних білетів, включаючи варіанти комплексних 

завдань, письмових екзаменаційних робіт тощо;
- перелік наочного приладдя, матеріалів довідкового характеру, 

передбачених для використання студентами у процесі підготовки та відповіді 
на питання державного екзамену, у т.ч. технічні та дидактичні засоби і 
лабораторне обладнання.

Екзаменаційні білети, варіанти завдань складаються викладачами і 
обговорюються на засіданні кафедри та затверджуються проректором з 
наукової та навчально методичної-роботи за подання завідувача кафедри, 
скріплюється печаткою інституту.

3.2.7.Тривалість засідання не повинна перевищувати шести академічних 
годин на день. Тривалість усного державного іспиту одного студента, як 
правило, не повинна перевищувати ЗО хвилин. При проведенні письмового 
державного іспиту за тестовим комплексним контрольним завданням на 
екзаменаційну групу виділяється не більше чотирьох годин.

3.3. Порядок проведення державної атестації у формі захисту 
випускної кваліфікаційної роботи

3.3.1. Випускна кваліфікаційна робота -  це вид роботи випускника 
певного освітньо-кваліфікаційного рівня метою, головним змістом якої є 
розв’язання актуальної наукової, виробничої, науково-методичної або 
навчально-методичної проблеми (задачі). Вона пов’язана з аналізом 
(синтезом), теоретичною розробкою актуальних питань, моделюванням 
(фізичним або математичним), дослідженням процесів, об’єктів, систем у 
певній галузі науки і техніки.

Назва випускної кваліфікаційної роботи може бути уточнена 
відповідно до вимог освітньо-професійної програми відповідного освітньо- 
кваліфікаційного рівня, як наприклад дипломна робота спеціаліста.

3.3.2. Перед захистом кваліфікаційної роботи випускова кафедра подає 
до Екзаменаційної комісії:

- виконану студентом випускну кваліфікаційну роботу спеціаліста, 
із записом на ній висновку випускової кафедри про допуск роботи до 
захисту (за результатами попереднього захисту);
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- письмовий відгук наукового керівника з характеристикою наукової 
цінності роботи і діяльності випускника під час виконання ним 
випускної кваліфікаційної роботи;

- письмову рецензію на випускну кваліфікаційну роботу;
- довідку установи (організації) про використання її матеріалів при 

написанні кваліфікаційної роботи (якщо це передбачено рішенням вченої 
ради факультету, Філії, коледжу);

- інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність 
виконаної випускної кваліфікаційної роботи: друковані статті за темою 
роботи, документи, що вказують на її практичне застосування, макети, зразки 
матеріалів, виробів тощо.

3.3.3. Рецензування випускної кваліфікаційної роботи доручають 
висококваліфікованим фахівцям (викладачам і науковцям) інших ВНЗ, 
провідним спеціалістам виробничих, наукових і проектних організацій. 
Склад рецензентів затверджується завідувачем випускової кафедри.

3.3.4.У випадку надання негативного відгуку науковим керівником або 
негативної рецензії остаточне рішення про допуск (недопущення) 
кваліфікаційної роботи до захисту приймає, за результатами попереднього 
захисту, випускова кафедри.

3.3.5 Попередній захист дипломної роботи -  процес представлення 
роботи на випусковій кафедрі, який проводиться не пізніше ніж за три тижні 
до державної атестації, з метою контролю дотримання студентами 
індивідуальних календарних планів підготовки дипломних робіт та 
визначення рівня їх готовності, а також ознайомлення студентів з правилами 
та регламентом проведення основного захисту.

3.3.6. Для розкриття змісту випускної кваліфікаційної роботи студенту 
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 студентом в Інституті. 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 одним із членів ЕК). Завершується захист 
відповіддю випускника на висловлені у відгуках зауваження.

Тривалість засідання не повинна перевищувати шести академічних 
годин на день. Тривалість захисту випускної кваліфікаційної роботи одного 
студента, як правило, не повинна перевищувати ЗО хвилин.

4. РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ
4.1.Оцінювання результатів складання державних іспитів та/або 

захисту випускних кваліфікаційних робіт здійснюється у порядку, 
передбаченому прийнятою в Інституті системою контролю знань:

1) за національною (4-бальною) шкалою: відмінно; добре; задовільно; 
незадовільно;

б



2) за 100-бальною шкалою:
90 - 100 балів - відмінно - відмінне виконання з незначними 

помилками;
8 2 - 8 9  балів - добре - вище середніх стандартів, але з деякими 

помилками;
74 - 81бали - добре - в цілому змістовна робота зі значними 

помилками;
64 - 73 бали - задовільно - чітко, але зі значними недоліками;
60 - 63 бали - задовільно - виконання відповідає мінімальним 

критеріям;
менше 60 балів - незадовільно.
Виконання всіх екзаменаційних завдань з комплексного державного 

іспиту є обов'язковим. Незадовільна оцінка з одного з екзаменаційних 
завдань є підставою для виставлення незадовільної оцінки за державний 
іспит в цілому.

При визначенні оцінки випускної кваліфікаційної роботи береться до 
уваги рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки студентів.

Оцінки державного іспиту і захисту випускної кваліфікаційної роботи 
виставляє кожен член комісії.

Підсумкова оцінка комплексного державного іспиту визначається як 
середня з позитивних оцінок за кожен вид екзаменаційних завдань (якщо 
інше не визначене програмою державного іспиту).

Рішення Екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при 
складанні іспитів та/або захисті випускної кваліфікаційної роботи, а також 
про присвоєння студентам кваліфікації та видання випускникам 
дипломів (загального зразка чи 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 
ЕК є вирішальним.

Примітка: Повторне складання (перескладання) державного іспиту і 
захист випускної кваліфікаційної роботи з метою підвищення оцінки не 
дозволяється.

4.2. Студентам, які отримали позитивні оцінки за передбаченими 
програмою підготовки формами атестації, рішенням Екзаменаційної комісії 
присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється кваліфікація у 
відповідності до отриманої спеціальності і видається диплом встановленого 
зразка.

Рішення щодо видачі студенту диплома з відзнакою приймається 
Екзаменаційною комісією за результатами атестації і з урахуванням усіх 
наданих до ЕК матеріалів, які засвідчують, що навчальні та наукові (творчі) 
досягнення студента під час навчання за даним освітньо-кваліфікаційним 
рівнем відповідають вимогам до диплома з відзнакою.
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4.3. Якщо відповідь студента на державному іспиті або захист 
випускної кваліфікаційної роботи не відповідає вимогам рівня атестації, 
Екзаменаційна комісія ухвалює рішення про те, що студент не 
пройшов атестацію і у протоколі засідання ЕК йому проставляється 
оцінка «незадовільно» (0-59 балів). У випадку, якщо студент не з'явився 
на засідання Екзаменаційної комісії для складання іспитів або захисту 
випускної кваліфікаційної роботи, у протоколі зазначається, що він є не 
атестованим у зв'язку з неявкою на засідання. Якщо студент не 
з'явився на засідання ЕК з поважної причини, що підтверджується 
відповідними документами, йому може бути встановлена інша дата 
складання іспиту (захисту випускної кваліфікаційної роботи) під час 
роботи ЕК (відповідно до п.3.1. «Положення про Екзаменаційну комісію з 
атестації здобувачів вищої освіти в Київському інституті сучасної психології 
та психотерапії»).

Студент, який отримав незадовільну оцінку при складанні 
комплексного державного іспиту або на захисті випускної кваліфікаційної

о

роботи, відраховується з Інституту. Йому видається академічна довідка 
встановленого зразка.

У випадках, коли захист випускної кваліфікаційної роботи визнається 
незадовільним, Екзаменаційна комісія встановлює, чи може студент подати 
на повторний захист ту саму роботу (проект) з доопрацюванням, чи він 
зобов'язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою, у 
наступному навчальному році.

4.3.1. Одержання незадовільної оцінки з комплексного державного 
іспиту позбавляє студента права у поточному навчальному році складати 
наступний іспит та/або захищати випускну кваліфікаційну роботу.

4.4. Студенти, які не склали державні іспити та/або не захистили 
випускну кваліфікаційну роботу у зв'язку з неявкою без поважних причин 
або отриманням незадовільної оцінки, мають право на повторну (з 
наступного навчального року) державну атестацію протягом трьох років 
після відрахування з ВНЗ (у період роботи, згідно затвердженого 
графіку, Екзаменаційної комісії з відповідної спеціальності). Перелік 
державних іспитів визначається за навчальним планом, чинним на 
момент повторної державної атестації. Повторно складаються тільки ті 
державні іспити, з яких була отримана незадовільна оцінка.

5. ПІДСУМКИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ
5.1 За підсумками діяльності Екзаменаційної комісії її Голова 

складає звіт, який затверджується на її заключному засіданні.
У звіті відображаються рівень підготовки фахівців із певної 

спеціальності і характеристика знань студентів, якість виконання 
проектів (робіт), актуальність їх тематики та відповідність сучасному стану 
науки, техніки і виробництва. Вказуються недоліки, допущені у підготовці
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фахівців, зауваження щодо забезпечення організації роботи Екзаменаційної 
комісії тощо. Надаються пропозиції щодо:

- поліпшення підготовки фахівців;
- усунення недоліків в організації проведення державних іспитів і 

захисту випускних кваліфікаційних робіт;
- можливості публікації основних положень кваліфікаційних робіт, 

їх використання в освітньому процесі, на підприємствах і в науково-
дослідних установах;

- надання випускникам за освітнім рівнем «спеціаліста» рекомендації
щодо вступу до аспірантури;

5.2. Звіт про роботу ЕК, після обговорення на заключному засіданні 
Екзаменаційної комісії, подається до Навчальної частини Інституту та на 
випускову кафедру.

5.3. Результати роботи, пропозиції і рекомендації ЕК 
обговорюються на засіданні випускових кафедр та Вченій раді.

6. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА УЧАСНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ 
АТЕСТАЦІЇ

6.1. Обов’язки Екзаменаційної комісії ,голови ЕК, секретаря ЕК 
визначені відповідно до «Положення про Екзаменаційну комісію з атестації 
здобувачів вищої освіти в Київському інституті сучасної психології та 
психотерапії»

6.2. Обов’язки випускової кафедри:
- розробка програми державних екзаменів з окремих дисциплін, 

комплексного державного екзамену тощо;
- розробка методичних рекомендацій (вказівок) з виконання випускних 

кваліфікаційних робіт, які визначають вимоги до їх змісту, обсягу, 
оформлення, порядку контролю за їх виконанням, підготовки до захисту 
тощо з урахуванням специфіки напрямів і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка фахівців на кафедрі;

- розробка графіка попереднього захисту випускних кваліфікаційних 
робіт і графік проведення консультацій до державних екзаменів, подають їх 
на затвердження проректору з наукової та навчально-методичної роботи та 
ознайомлюють з ним студентів;

- внесення пропозицій до навчальної частини (далі -  НЧ) щодо 
календарних дат і часу проведення засідань ЕК для формування і 
затвердження ректором графіку роботи ЕК;

- подання до НЧ протягом тижня після попереднього захисту 
студентами випускних кваліфікаційних робіт списки студентів, допущених 
до захисту;
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- прийняття рішень про недопущення до захисту випускних 
кваліфікаційних робіт студентів, які не виконали календарний графік 
дипломної роботи не надали у встановлений термін підготовлену до захисту 
дипломну роботу;

- підготовка пропозицій щодо складу ЕК;
- підготовка приміщення для роботи ЕК, необхідної документації та 

інших засобів для захисту випускних кваліфікаційних робіт;
- участь у складанні звітів про роботу ЕК, подання, на вимогу голови 

державної комісії, необхідної інформації з організації навчального процесу;
- обговорення на своїх засіданнях підсумки роботи ЕК, розробка і 

впровадження заходів щодо покращення організації виконання випускних 
кваліфікаційних робіт та підвищення їх якості.

6.3 Обов’язки керівника випускної кваліфікаційної роботи ї роботи:
- оформлення та видача дипломнику завдання;
- консультування дипломника щодо опрацювання необхідної 

літератури та інших джерел за темою;
- допомога дипломнику у складанні календарного плана-графіка 

виконання випускної кваліфікаційної роботи, його затвердження та контроль 
за виконанням. У разі суттєвих порушень, які можуть призвести до зриву 
встановлених термінів підготовки випускної кваліфікаційної роботи, 
інформує керівництво кафедри для прийняття відповідних рішень, у тому 
числі й про недопущення до захисту;

- здійснення загального керівництва і несення відповідальності за 
наявність у роботі помилок системного характеру. У разі невиконання 
дипломником його рекомендацій щодо виправлення таких помилок, 
зазначення цього у відгуку;

- використання часу, відведеного на керівництво, для систематичних 
(не менше одного разу на два тижні) співбесід і консультацій, на яких 
дипломник інформує про стан виконання роботи, обговорюються можливі 
варіанти рішень, конкретизуються окремі пункти завдання тощо; перевірки 
виконаної роботи (частинами або в цілому); підготовки відгуку з 
характеристикою діяльності студента під час виконання випускної 
кваліфікаційної роботи і несе відповідальність за його об’єктивність.

- надання, разом з дипломником, завідувачу випускової кафедри 
підготовленої дипломником і перевіреної ним випускної кваліфікаційної 
роботи для допуску її до захисту;

- підготовка дипломника до захисту випускної кваліфікаційної роботи, 
організація попереднього захисту;
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6.6. Обов’язки студента:
- дотримуватися календарного плану виконання випускної 

кваліфікаційної роботи;
- своєчасне та повне виконання рекомендацій кафедри та/або керівника 

випускної кваліфікаційної роботи по підготовці до державної атестації;

Права студента:
- отримувати кваліфіковані консультації по підготовці до державної 

атестації;
- звертатися до ректора із заявами по питаннях порушення процедури 

проведення державної атестації.
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