
 

 

Форма В-43.1-02 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ №___ від «     » _______________ 20 __ року 

ЗАСІДАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ №___ 

ПО ПРИСВОЄННЮ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ БАКАЛАВРА ЗА НАПРЯМОМ____________________________ 
Спеціальності__________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
                                         номер, найменування 
Факультет_____________________________________________________________ 

Група_________________________________________________________________ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ розглянула матеріали захисту випускних 

кваліфікаційних робіт (результатів складання комплексного державного іспиту) та 

ПОСТАНОВИЛА: прийняти результати захисту (складання комплексного 

державного іспиту) з відповідними оцінками та присвоїти кваліфікацію 

__________________________________________________ наступним студентам 
 

  

Присутні: 

Голова ЕК_______________________________________ 
                                ПІБ повністю, посада 

Члени ЕК: 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 
 

ПІБ членів ЕК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
ПІБ студента повністю Оцінки 

Загальна оцінка 

(прописом) 
Підпис голови ЕК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 Всього студентів ___________________________________ 

 Голова ЕК __________________ ______________________                       Члени ЕК: 1. ________________________________ 

                        підпис                          Прізвище, ініціали                                                     2. _________________________________ 

                                                                                                                                              3. _________________________________ 

                                                                                                                                                     4. _________________________________ 

 Секретар ЕК __________________ ______________________ (підпис, Прізвище, ініціали) 



 

форма Г 43.1-02 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ 

складання комплексних державних іспитів у 20 ___/20 ____ навчальному році  

студентами _____________________________________ 

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ: ______________________ 

форма навчання: ___________________________ 

 

№ 

п/п 
Код та назва спеціальності 

Всього 

студентів 

Допущено до 

складання 

іспиту 

З них склали з оцінкою: 

відмінно добре задовільно незадовільно 

осіб % осіб % осіб % осіб % 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Всього по ЕК, факультету, університету                     
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

форма Д 43.1-02 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  № _____ від „___„ _______________20____року 

 

засідання Екзаменаційної комісії (індивідуальний) № _____ 

 

 

 

З розгляду дипломної роботи студента (ки) ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

на тему ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ПРИСУТНІ: 

голова ______________________________________________________________________________, 
                                                  (науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 

члени ЕК ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ДИПЛОМНУ РОБОТУ ВИКОНАНО: 

 

під керівництвом _____________________________________________________________________ 
                                                          (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові) 

___________________________________________________________________________________________ 

з консультацією_______________________________________________________________________ 
                                                            (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ПОДАНО ТАКІ МАТЕРІАЛИ: 

 

1. Подання голові ЕК щодо захисту дипломної роботи, довідка про успішність, висновок 

керівника, рецензія ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Креслення, презентації на _____ аркушах. 

3. Рецензія ___________________________________________________________________________ 
                                                  (науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

4. Мова виконання дипломної роботи  ________________________________________ 
                                                                                                                   (вказати мову) 



 

 

Після повідомлення студента (протягом ___ хв.) про виконану дипломну роботу йому 

поставлені такі запитання: 

1. ___________________________________________________________________________________ 
(прізвище й ініціали особи, що поставила запитання, зміст запитання) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Визнати, що студент (ка) _____________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

виконав (ла) і захистив (ла) дипломну роботу з оцінкою  

за національною шкалою ___________;                    кількість балів _____________ 

 

2. Присвоїти _________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

кваліфікацію _________________________________________________________________________ 

за спеціальністю ______________________________________________________________________ 

3. Видати диплом _____________________________________________________________________ 
(з відзнакою, звичайного зразка) 

4. Відзначити, що _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Голова ЕК: ___________________________________ ______________________________________ 
                                                      (підпис)                                                                     (прізвище та ініціали) 

                    Члени ЕК:__________________________________________________________________ 

                                     __________________________________________________________________ 

                                     __________________________________________________________________ 

                                     __________________________________________________________________ 

                                     __________________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали й посада особи, що склала протокол, підпис ) 

 

1. Складається секретарем Екзаменаційної комісії. 

2. Формат бланка – А4 (210297 мм), 2 сторінки (на одному аркуші). 

 

 

 



 
 

форма Е 43.1-02 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПІДСУМКОВИЙ ПРОТОКОЛ 

засідання Екзаменаційної комісії від «___» _______________ 20 ___ року № _____ 

 

Екзаменаційна комісія № ________ за спеціальністю _________________________________ 

затверджена наказом ректора від «___» ___________ 20 ___ року № _____ у складі: 

голова комісії ___________________________ 

члени комісії: ___________________________ 

                        ____________________________ 

                        ____________________________ 

                        ____________________________ 

1. Розглянувши дипломні роботи студентів ___________________ факультету та 

заслухавши захист, оцінила їх таким чином: 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ……………… 

 

2. Згідно з СТВНЗ 43.1-02:2017 «Екзаменаційна комісія. Порядок створення та організація 

роботи», екзаменаційна комісія постановила присвоїти кваліфікацію _________________________ 

за спеціальністю _______________________ студентам: 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ……………… 

 

3. Комісія відзначає _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Голова ЕК: ___________________________________ ______________________________________ 
                                                      (підпис)                                                                     (прізвище та ініціали)  

                    Члени ЕК:__________________________________________________________________ 

                                     __________________________________________________________________ 

                                     __________________________________________________________________ 

                                     __________________________________________________________________ 

                                     __________________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали й посада особи, що склала протокол, підпис ) 

 

 

1 Складається секретарем Екзаменаційної комісії. 

2 Формат бланка – А4 (210297 мм), 2 сторінки (на одному аркуші). 



форма Ж 43.1-02 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ 

ОЦІНОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ 
«___» _______________ 20 ___ року 

Екзаменаційної комісія № _____ 

   Спеціальність ____________________________________________________________________________________________________________ 

№ п/п ПІБ студента 

Оцінки 

Загальна оцінка 
Прізвище, ініціали членів ЕК 

     

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

 

*      Оцінки проставляються особисто членами комісії 



 
 

форма І 43.1-02 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
ВІДОМОСТІ 

ПРО ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ 
ЕК № ___, ауд. ______,  дата «    » __________ 20 __ р.          Відомості передаються у к. 242 

Голова ЕК __________                                                                 по завершенню засідання ЕК 

                                                                                                        у день захисту 

№ 
п/п 

Назва 
факультету 

Номер 
спеціальності 

Прізвище, ім’я, по батькові 
студента (повністю) 

Диплом 
(звичайний/ з 

відзнакою) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Секретарі ЕК __________________ __________________ 
 
                       __________________ __________________ 
 



 
форма К 43.1-02 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПІДСУМКИ ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ 

У 20__/__ Н. Р. ЗА СПЕЦІАЛНОСТЯМИ І ФОРМАМИ НАВЧАННЯ 

 

Форми навчання 
 Захищено 
ДР всього 

ДР 
наукового 
спряму-
вання 

Оцінки 

Одержали 
дипломи з 
відзнакою 

Рекомендов
ано до 

вступу в 
аспірантуру 

Виконано 
ДР на 

замовлення 
підприємств 

Рекомендовано ЕК до Комплексне дипломне проектування 

відмінно добре задовільно 
впровад-

ження 
опубліку-

вання 
міжкафед-

ральні 
кафедральні 

кількість 
студентів, які 

беруть 
участь у 

комплексном
у 

проектуванні 

 %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Денна (всього)                          

Заочна (всього)                          

                          

Крім того Іноземні 
студенти 

                         



форма Л 43.1-02 
Міністерство освіти і науки України 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

З В І Т 
 

про роботу екзаменаційної комісії №___ 

по захисту дипломних робіт студентами  

спеціальності _______________________________________ 
(номер та назва спеціальності) 

в _______ році 

 

Склад ЕК  

Голова – __________________________________, _____________________________. 
(посада голови ДЕК)                                                    (ПІБ) 

Члени комісії: ___________________________________________________________; 

                         ___________________________________________________________; 

                         ___________________________________________________________; 

                         ____________________________________________________________. 

Секретарі: _______________________________________________________________; 

                   _________________________________________________________________; 

 

 

Екзаменаційна комісія розглянула та заслухала захист ___ дипломних робіт, 

у тому числі:  по факультету _______________________ - ____; 

                                                                                                  (назва)                                                     (кількість) 

                               по центру ________________________ - _____. 
                                                                                                  (назва)                                                     (кількість) 

1. Загальні результати 

Оцінка 

Всього У тому числі по факультетам 

Кількість, 

чол. 
% 

…… ……. 

Кількість, 

чол. 
% 

Кількість, 

чол. 
% 

Всього       

у тому числі: 

- відмінно       

- добре       

- задовільно       

 

 Якісний показник – _____ %. 

в тому числі      факультет _____ – _____ %; центр _____ – ____ %. 
                                                                           (назва)            (кількість)                            (назва)            (кількість) 

 

Диплом з відзнакою отримали випускники факультету _____________:  
                                                                                                                                                                         (назва)             
___________________________________________________________. 

В аспірантуру ЕК рекомендує наступних студентів: 

___________________________________________________________. 



2. Якісні показники дипломних робіт  

Якісні характеристики Всього 

У тому числі по 

факультетах 

….. ….. 

Реальних робіт     

Виконаних по заявках підприємств    

Дипломних робіт    

Дипломні роботи з поглибленою науково-дослідною 

частиною    

Дипломні роботи, виконані  

- з елементами НДРС    

- з використанням ЕОМ    

  в тому числі стандартні програми    

Рекомендовано до впровадження, чол.    

Дипломні роботи, що мають аналіз науково-технічних 

рішень на основі найновіших досліджень та розробок    

Дипломні роботи, що мають акти про втілення чи 

продані на підприємства    

Рекомендовано до публікації, чол.    

Комплексні проекти, пр./чол.    

в тому числі міжкафедральні    

Кількість студентів, які приймають участь в 

комплексному проектуванні    

Кількість студентів, які рекомендовані до аспірантури    

Дипломні роботи, в яких відзначалась практична 

значимість     

Якісний показник, %    

Виконали проектів для м. Харкова і Харківської 

області, чол.    

Виконали робіт, які передбачають охорону 

навколишнього середовища і економію матеріальних 

ресурсів, чол.    

Виконано дипломних робіт на іноземній мові    

За результатами досліджень опубліковано статей, од.    

За результатами дослідження опубліковано тез 

доповідей, од.    

За результатами участі у Всеукраїнському конкурсі 

наукових студентських робіт отримано призових 

місць, од.    

За результати участі у Міжнародних олімпіадах та 

конкурсах отримано призових місць    

За результатами участі у Регіональному конкурсі 

наукових робіт отримано призових місць, од.    

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ЕК особливо відмітив наукову новизну отриманих результатів в роботах студентів 

П.І.Б Тема дипломної роботи Керівник 

   

   

   

   

  

4. ЕК відмічає широке застосування сучасних методів дослідження та використання 

інформаційних технологій в роботах студентів 

П.І.Б Тема дипломної роботи Керівник 

   

   

   

   

  

5. Кращими випускними роботами ЕК вважає розробки студентів: 

П.І.Б Тема дипломної роботи Керівник 

   

   

   

   

  

6. За висновками ЕК найбільшу практичну значимість мають розробки у дипломних 

роботах:  

П.І.Б Тема дипломної роботи Керівник 

   

   

   

   

 

ЗАКЛЮЧЕННЯ ГОЛОВИ ЕК 

1. Актуальність тематики та її відповідність сучасним вимогам 

Тематика дипломних робіт охоплює широке коло питань, які відображають найважливіші 

проблеми діяльності підприємств автомобільного транспорту та шляхи їх вирішення. Це проблеми 

______________________________________________________________. Вирішення цих проблем 

спрямовано на __________________________________________________. Тому здійснювані 

студентами розробки є актуальними для організацій автомобільного транспорту. 

 

2. Використання сучасних методів аналізу, розрахунків, обчислювальної техніки 

Усі дипломні роботи виконані студентами з застосуванням ЕОМ. В основному, 

використовувались стандартні програми: ________________________________________________. 

Серед студентів поширюється тенденція використовувати Internet для отримання вхідних даних, 

проведення досліджень.  

При виконанні дипломних робіт студенти використовували загальнонаукові 

(_________________________________), конкретні та спеціальні або специфічні методи 

(________________________________________), а також методи, що дозволяють робити більш 

глибокий аналіз діяльності об’єкта: _______________________________________________________ 
(перелік методів та ПІБ студентів, що їх використовували) 

Усі студенти факультету ________________________ підготували презентацію дипломних 

робіт та використовували її під час доповіді. 

 



3. Повнота вхідних даних 

Всі дипломні роботи виконані із застосуванням фактичних матеріалів роботи підприємств – 

баз практики студентів. Дані роботи об’єктів аналізувалися відповідно до тематики дипломного 

проектування в динаміці за 5 років і відображали ____________________________________ 

показники роботи підприємств. 
                                                    (назва показників)             

4. Використання результатів НДРС і держбюджетних науково-дослідних робіт 

Усі студенти факультету ______________________________ повністю використали 

результати науково-дослідних робіт при розробці дипломних робіт. 

З використанням інформації держбюджетних науково-дослідницьких тем виконані дипломні 

роботи студентів: ______________________________________________________________ 
(ПІБ студентів та їх викладачів) 

_____________________________________________________________________________________ 

5. Якість графічного оформлення робіт  

Зміст графічного матеріалу відображає зміст пояснювальної записки. Графічний матеріал, 

представлений у вигляді таблиць, схем, графіків, моделей виконаний наглядно, грамотно, відповідає 

вимогам стандартів щодо оформлення наукових звітів і ЄСКД. Кількість листів ілюстративного 

матеріалу, що надається разом з пояснювальною запискою від ____ до ____ графічних листів. 

Пояснювальні записки дипломних робіт написані акуратно і грамотно. Об’єм записок від 

____ до _____ сторінок машинописного тексту. Записки містять рисунки, таблиці, діаграми та інші 

результати аналізу, досліджень і розрахунків, перелік посилань і додатки. 

ЕК відзначає високий рівень оформлення дипломних робіт:  

______________________________________________________________________________________ 
(ПІБ студентів та їх викладачів)  

6. Результативність захищених дипломних робіт 

Усі студенти факультету ________________________ мають апробацію та впровадження 

результатів дипломних робіт у вигляді опублікованих тез доповідей на науково-практичних 

конференціях, статей у збірниках наукових праць та ______________________________________. 

ЕК визначає високий рівень наукової новизни та практичної значимості дипломних робіт і 

рекомендує до втілення та опублікування дипломні роботи студентів: 

по факультету __________________ – _____ чоловік:  
                                                             (назва)                          (кількість)                             

_________________________________________________________________________ 
(ПІБ студентів)  

по центру _____________________ – ______ чоловік:  
                                                           (назва)                          (кількість)                             

_________________________________________________________________________ 
(ПІБ студентів)  

7. До недоліків, що виявлені у дипломних роботах варто віднести: 

 

1._______________________________________________________________________ 
(недолік та ПІБ студентів, у яких він виявлений)  

…… 

Зауваження і рекомендації 

1._______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________. 

…… 

  Голова ЕК _________________ _________________ 
                                                                                                    (підпис)                                                       (ПІБ) 



ДОДАТОК М 
(довідковий) 

ДОКУМЕНТООБІГ ЗА РОБОТОЮ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

Найменування запису 
Код 

форми 
запису 

Куди здається документ Примітка 

1 Довідка про допущення до 
захисту і успішність студента 

 Деканат – секретар ЕК – 
випускова кафедра - 
архів 

Підшивається 
у протоколи 
ЕК 

2 Відгук керівника ДР  Студент – секретар ЕК – 
випускова кафедра – 
архів 

Підшивається 
у протоколи 
ЕК 

3 Рецензія  Студент – секретар ЕК – 
випускова кафедра – 
архів 

Підшивається 
у протоколи 
ЕК 

4 Інші документи, що 
характеризують наукову і 
практичну цінність ДР 

 Студент – секретар ЕК – 
випускова кафедра – 
архів 

Підшивається 
у протоколи 
ЕК 

5 Протокол засідання 
екзаменаційної комісії 

В 43.1-02 секретар ЕК – 
навчальний відділ, копія 
– випускова кафедра 

Для  
бакалаврів 

6 Зведена відомість складання 
комплексних державних іспитів 
(випускних кваліфікаційних робіт) 

Г 43.1-02 секретар ЕК – 
навчальний відділ, копія 
– деканат 

Для  
бакалаврів 

7 Протокол засідання 
екзаменаційної комісії 
(індивідуальний) 

Д 43.1-02 Секретар ЕК – випускова 
кафедра – архів 

Підшивається 
у протоколи 
ЕК 

8 Підсумковий протокол засідання 
екзаменаційної комісії 

Е 43.1-02 секретар ЕК – випускова 
кафедра – архів 

Підшивається 
у протоколи 
ЕК 

9 Зведена відомість оцінок за 
результатами захисту дипломних 
робіт 

Ж 43.1-02 секретар ЕК – 
навчальний відділ 

У протоколи  
не 
підшивається 

10 Відомості про захист 
дипломних робіт 

І 43.1-02 секретар ЕК – 
навчальний відділ 

У протоколи  
не 
підшивається 

11 Підсумки захисту дипломних 
робіт (по ЕК, по спеціальності 
(спеціалізації), по університету) 

К 43.1-02 секретар ЕК – 
навчальний відділ, копія 
– деканат 

У протоколи  
не 
підшивається 

12 Звіт голови екзаменаційної 
комісії 

Л 43.1-02 Голова ЕК – секретар ЕК 
– навчальний відділ, 
копія – деканат, 
випускова кафедра 

У протоколи  
не  
підшивається 

 

 


