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Щодо проходження здобуваними 
вищої освіти повторної 
атестації у  2016 році

І. На виконання вимог Зак 
4) та «Положення про порядок с 
комісії у Київському націонал 
(розділ 3, п.11) встановити, що

1. У 2 семестрі 2015/23 
до проходження повторної атес 
закінчили повний теоретичний : 
програмами освітніх ступенів 
рівнів спеціаліста та молод 
Державними екзаменаційними к

2. Для отримання д 
здобувач вищої освіти подає н 
завідувач випускової кафедр 
навчальної роботи, декан/директ 
кваліфікаційної роботи (проекту)

зну України «Про вищу освіту» (пункт 1 стаття 
творення та організацію роботи Екзаменаційної 
ьному університеті імені Тараса Шевченка»

ш

2.1 До заяви додається копія 
встановленого зразка та, 
створення та організацію 
національному університе' 
повторного захисту тієї 
попередні роки, випускної

2.2 Рішення про допуск до 
ректор/проректор з науков 
тижні до початку 
Екзаменаційних комісій ві

2.3 Незалежно від джерела 
навчався за програмами 
кваліфікаційних рівнів сгі 
проходження повторної аі 
основі.
3. Факультет/інститут/іс 

повторної атестації та верифікує
4. Здобувач вищої 

отримання освітньої послуги дл 
з метою здобуття відповідного 
освіти. Термін дії договору: поч 
роботи Екзаменаційної комісії 
- ЗО квітня 2016 року.
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16 навчального року можуть отримати допуск 
ації студенти, які у 2013, 2014 та 2015 роках 
а практичний курс навчання в Університеті за 
бакалавр та магістр, освітньо-кваліфікаційних 

ого спеціаліста, але не були атестовані 
змісіями та Екзамен аційними комісіями, 
опуску до проходження повторної атестації 
а ім’я ректора/проректора заяву, яку візують: 

и/відділення, заступник декана/директора з 
ор, а у випадку допуску до захисту випускної 
також науковий керівник, 
наказу про відрахування, академічна довідка 

відповідно до п.3.10 «Положення про порядок 
роботи Екзаменаційної комісії у Київському 

ті імені Тараса Шевченка», висновок щодо 
самої (за умови її доопрацювання), що й у 
кваліфікаційної роботи (проекту).

проходження повторної атестації приймає 
о-педагогічної роботи, але не пізніше ніж за 4 
ти (згідно із затвердженими графіками), 

дповідних спеціальностей, 
фінансування, за яким здобувач вищої освіти 
освітніх ступенів бакалавр та магістр, освітньо- 
щіаліста та молодшого спеціаліста, допуск до 
естації дозволяється виключно на контрактній

соледж видає наказ про допуск здобувача до 
його у ЄДЕБО. 

освіти укладає з Університетом договір про 
я проходження у 2016 році повторної атестації 
ступеня/освітньо-кваліфікаційного рівня вищої 
аток - не менше ні»: за 4 тижні від дати початку 

(згідно із затвердженими графіками), закінчення



Здобувачам, які отримали позитивні оцінки за зазначеними у
наказі формами атестації, рішенням Екзаменаційної комісії присуджується 
ступінь вищої освіти, присвоюється кваліфікація у відповідності до отриманої 
спеціальності і видається диплом встановленого зразка, а факультет/інститут/ 
коледж видає наказ «Про завершення навчання», який формується в ЄДЕБО.

протягом трьох років після відрахування з ВНЗ можливістю проходження 
повторної атестації, мають право здобути вищу освіту на контрактній основі 
шляхом поновлення на останній навчальний семестр, передбачений 
відповідною освітньою програмою, за умови складання академічної різниці.

II. Бюнтроль за виконанням цього наказу покладаю на проректора з 
науково-педагогічної роботи В. А. Вугрова.

Особи, зазначені у п. 1 цього розпорядження, які не скористалися

Керівник відділу діловодства 
та архіву
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