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ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК 

проведення кваліфікаційного іспиту здобувачів освіти спеціальностей 

 192 Будівництво та цивільна інженерія, 133 Галузеве машинобудування,  

274 Автомобільний транспорт, 275 Транспортні технології 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Тимчасовий порядок проведення кваліфікаційного іспиту 

здобувачів освіти спеціальностей192 Будівництво та цивільна інженерія, 133 

Галузеве машинобудування, 274 Автомобільний транспорт, 275 Транспортні 

технології (далі – Порядок) розроблений на виконання Указу Президента 

України №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", листів МОН 

України від 01.03.2022 №1/3315-22, від 06.03.2022 року №1/3371-22 "Про 

організацію освітнього процесу", від 10.02.2022 року №1/3417-22,  до наказу 

МОН України від 21.03.2022 року №265 «Про проведення атестації 

випускників закладів фахової передвищої, вищої освіти», наказу №48 від 

12.04.2022 року по навчальній частині ВСП ЖАДФК НТУ та діє до 

завершення 2021-2022 навчального року. 

1.2. Порядок базується на Положенні про порядок проведення 

атестації здобувачів освіти та організацію роботи екзаменаційної комісії у 

Відокремленому структурному підрозділі "Житомирський автомобільно-

дорожній фаховий коледж Національного транспортного університету» (далі 

– Коледж). 

 

2. Організація проведення кваліфікаційного іспиту 

 

2.1. Кваліфікаційний іспит проводиться відповідно до наказу 

директора Коледжу «Про створення екзаменаційних комісій спеціальностей». 

2.2. Термін проведення кваліфікаційного іспиту визначається  

розробленим  та затвердженим розкладом.  

2.3. До кваліфікаційного іспиту допускаються здобувачі фахової 

передвищої освіти, які виконали усі вимоги навчального плану та освітньо-

професійної програми за відповідною спеціальністю. 

2.4. Здобувач освіти повинен своєчасно прибути до Коледжу згідно 

розкладу. Надати комісії документ, що засвідчує його особу та оформлену 

залікову книжку (індивідуальний навчальний план). 

2.5. Здобувачу освіти заборонено приносити в будівлю та на прилеглу 

територію небезпечні предмети або речовини, що становлять загрозу для 

життя та здоров’я людини. 

2.6. Здобувач освіти зобов’язаний виконувати вказівки та вимоги 

членів екзаменаційної комісії щодо процедури проходження 

кваліфікаційного іспиту. 

2.7. Здобувач освіти після отримання завдання кваліфікаційного 

іспиту має час на підготовку відповіді до 30 хвилин. При підготовці до 



відповіді він (вона) має право робити нотатки, які потім використати при 

відповіді.  

2.8. Під час підготовки до відповіді здобувачу освіти заборонено:    

- заважати іншим учасникам кваліфікаційного іспиту;  

- спілкуватись в будь-якій формі з іншими учасниками 

кваліфікаційного іспиту; 

- мати при собі або на своєму робочому місці будь-які довідкові 

матеріалами, крім визначених; 

- мати при собі або на своєму робочому місці засоби зв’язку, 

пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а 

також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних 

технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші 

засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою кваліфікаційного 

іспиту (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких 

здобувач освіти повинен повідомити членів екзаменаційної комісії до 

початку іспиту). 

2.9. При виявленні порушень Порядку проведення кваліфікаційного 

іспиту здобувачем освіти він може бути тимчасово відсторонений від здачі 

іспиту з повторним отриманням завдання. 

2.10. Після завершення часу, відведеного на підготовку до відповіді, 

здобувач освіти припиняє підготовку і відповідає на питання які вказані в 

завданні. Час на відповідь до 15 хвилин. 

2.11. Оцінки виставляє кожен член екзаменаційної комісії, а голова 

підсумовує результат по кожному студенту. За підсумками атестації 

виставляється одна оцінка, що сформована колегіально. 

2.12.  Роботу кваліфікаційної комісії можуть призупинити або дочасно 

припинено у разі виявлення виникнення обставин, що можуть становити 

загрозу для життя та здоров’ю учасникам кваліфікаційного іспиту, або через 

неможливість створення належних умов для проведення іспиту. При потребі 

учасники іспиту повинні організовано переміститися в укриття, або інше 

безпечне місце. 

 

 

 

 


