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ПoЛoжЕIIHя IIPO ДЕPжABIIУ ПЦCWiкOBУ ATЕCTAцIIO

сTУДEIITIB З ПPЕДMЕ,TIB ЗAгAЛЬHOOсBITIIЬOI IIIДгOTOBки

Пoлox<ен}rя poзpoбленo вi.цпoвiднo Дo Haкaзy MiнiстеpсTBa oсBiTи 1 l{ayки

Укpaiни в\д22.08.2017 зa Js 1224 <Пpo зaTвrp.ц)кrння ПoлoженI{я IIpo Дep)кaBнy
пiдЪyмкoвy aтестaЦiro стyДентiв, Якi здoбyвaroть oсвiтньo-квaлiфiкaцiйниЙ
piвень МoЛo.цш]oГo спецiaлiстa з oДIIoчaсIIиI\{ зaBеpIIIеIIIIяМ здoбyття пoвнoТ

ЗaГaJIЬHoТ сеpедньoi oсвiти>>.

1. ЗAгAЛЬнI ПoЛoEtЕIIH,I

1.1 Цим ПoлoженнЯМ Bизн aЧaеTЬcЯ I]opяДoк IIpoBе.цення ДеpжaвнoТ пiДсyмкoвoi

aтестaцii стyдентiв, якi здoбyBaIoTЬ oсвiтньo-квaлiфiкaц\Йниiт, piвень MoлoДIIIoГo

спецiaлiсTa З oДнoЧaсHиМ ЗaBеpI]IенняМ з.цoбУTTЯ пoвнoТ зaГaЛЬнoi сepедньoТ

oсвiти, щo ПpoBoДиTЬся вiДпoвi.цнo Дo Зaкoнiв УкpaТни кПpo oсвiтy>>, кПpo

зaГaJlЬнy сrpе.цню oсвiтy>>, uПpo виЩУ освiтy>.

I.2 ,,{еpх<aвнa пiдсyмкoвa aтестaцiя сTy.ценTiB (дa,'i aтестaцiя) _ фopмa

no",po,1g вi.цпoвiДнoстi oовiтI{ЬoГo piвня здoбyвa.liв oсвiтньo-квaлiфiкaцiйнoгo

piвня МoЛo.цшIoгo спецiaлiстa, якi зaBеpIIIиJIи здoбyтгя пoвнoi зaгaльнoi

сеpе.цIIЬoТ oсвiти, вi.цпoвiДниМ ДеpжaBIIиM BиMoГaМ.

1.3 Aтестaцiя BкЛIoЧarTЬсЯ B сTpyкTypy нaBч€tJIЬI{oГo poкy.

|.4 Пpeдмети зaГaJlЬнooсвiтньoi пiДгoтoвки BиBЧaIoTЬся o,цIloчaснo 1З

Дисциплi:glaN]И oсвiтньo.пpoфесiйноi ПpoГpaMи пiдгoтoвки МoJIo,цшIoГo

спецiaлiстa пi.ц чaс Пrpшиx .цBox кypсiв. Aтестaти Пpo IIoBнy ЗaгaJIЬI{y сepeДнIo

oсвiтy ЗaMoBJIяIoTЬся i oдеpжyloTЬся кoЛеД}I(еМ B yПoBI{oBaжеIIoМy opгaнi

Miнiстepствa oсвiти i нayки УкpaТни пiсля зaкiнчення сTy.цeHToМ ДpyГoГo кypсy

(пiсля ПoBl{oГo oПpaцIoBaIII{я ПpoГpaМи зaГaJlЬнooсвiтньoТ пiдгoтoвки) i

збеpiгarоTЬся B oсoбoвiй спpaвi сTyДенTa.цo зaкiнчеIIнЯ ниМ нaBЧaIIня.

1.5 Paзoм З aTrсTaToM пpo ПoBlry зaГ€UIЬIIy сеpеД[IIo oсвiтy BиДarTЬся.цoДaToк.цo

}IЬoгo, B якoМy зазнaЧaloTЬся ,цoсяГ}Iен}Iя сTy.цrHTa y нaвчaннi B бasтaх Зa

|2 быlьнolo шк€tJlo}o.

Дo дoдaткa Дo aTесTaTa Пpo ПoBI{y зaгaJlЬнy сеprДIIIo oсBlTy зaIIocяTЬся ycl

ПpеДМеTи ЗaГaЛЬнooсвiтньoТ пiДгoтoвки }IaBЧ€шЬнoГo ПЛaIIy кoЛе.цxty.

I,6 ,{ля стyдентiв кoЛе.ц}кy BсTa}IoBЛIoIoTЬся B.ИДИ МopztJlЬнoГo сTиМyЛIoBaIIIIя

Зa Bисoкi дoсягнeння y нaвчaннi, пеpедбaненi Пoлo)ItенI{ЯМ Пpo ЗoJIoTy МeДaJIЬ



.цoсяГI{еI{нЯ I{aBЧaIIнi).
<Зa висoкi ДoсягненЕIя y HaBЧaHнlD Ta сploнy MедЕЦIь (Ja /{ouяr.нgflfl)r у rlat:1o.''r'L//,

ЗaTBrp.цжеIIиM нaкaзoм МiнiстеpсTBa oсBiти i IIayки УкpaТни вiд 1,7 6epeзня

zo15Ьo*y Jю 306, ЗapессTpoBaIIиМ y Miнiстеpствi roстицii УкpaiЪи 31 беpезня

20|5 poкy зa Jrlb З54126799.
1,7 Pirшення Пpo IIpе.цсTaBЛеHIIя стyдентiв .цo }raГopo.ЦжеHllя ЗoЛoTolo aOo

сpiбнoro Ме.ц€tЛЛЮ пpиймaетЬся Пе.цaгoгiчнoro pa.цoЮ кoЛе.ц}кy' зaTBrp'ц}кyсTьcя

IIaк€BoМ ДиpекTopa Ta yЗГo.цжyеTЬся з вi.цпoвi.цIIиM opГal{oМ yпpaвлiння oсвiтoro.

1.8 Cтy.Центaм, нaГopo.ц)кеI{иМ зoлoтolo aбo сpiбнoro МеД€LJIЛIO' BИДaеTЪcЯ

aTrcTaT з вiДзнaкolo Пpo ПoBIIy зaГzLЛЬIIy сrpе,цнЮ oсвiтy тa вi.цпoвiДнa ме,цaль.

2. ПPOBЕДЕIIIIя ATЕCTAцII
2.1 Aтестaцiя ПpoBoДиTися B кoле.цжi B письмoвiй

зoвнitпньoГo llез€LПе}кнoГo oцiнrовaння.
фop' aбo y фopмi

2.2 Aтестaцiя IIpoBo.циTЬcЯ З нaBч€шIЬI{иx гtpедметiв, пеpелiк якиx щopoкy

BиЗIIaчarться i ЗaTBеp.ц)tyсTьсЯ MiнiстеpсTBoМ oсвiти i нayки Укpaiни.

oбoв'язкoBolo r aTесTaцiя з yкpaiЪськoi МoBи.

2.3 Aтестaцiя ПpoBo.циTЬся У сTpoки' якi щopoкy BсTaIIoBJIIоIoTЬся

MiнiстеpсTBoМ oсвiти i нayки УкpaТни. КoлеДxt зaбезпеuyе сBoсчaсI{е

ЗaBеpIIIrннЯ BиBчеI{I{я сTy,цrI{TaМи зaГ€шIьIlooсвiтнiх пpедмeтiв.

2.4 Пopядoк ПpOBеДеIIIIя aтестaцii y фopмi зoвнitпньoгo нrзaJIежIIoгo

oцiнroвaння BиЗHaЧaеTЬся Пopядкoм ПpoBеДeнI{Я зовнiшrньoгo IIезaЛe)кIIoГo

оцiнroвaння pезyльтaтiв 
"u".'u"o, 

здoбyтих }Ia oснoвi ПoBнoi ЗaгaJIЬI{oТ

сеpеднЬoi oсвiти, зaTBеp,цxtеIIиМ l{aкaЗoм MiнiстеpcTBa oсBiти i IIayки Укpaiни

"iд 
10 сiчня 20117 poкy Jф 25, зapеrсTpoBaниМ y Miнiстеpствi roстицiТ Укpaiни

27 c\чня20|4 poкy зa J\b |18129986.
Змiст i теpмiни ПpoBе.цrн}Iя aTrсTaцiТ в колежi зaтвеp,Ц)ItyсTЬсЯ,циpекTopoМ

кoЛе.ц)ty.
Зaв.цaння ДJIя ПpoBе.цеIIня aтестaцii yкЛaдaloTЬся BlДПoBl.цHo Дo

opiснтoвниx BиМoГ Дo змiстy aтестaцiйниx зaB.цaIIЬ' якi зaTBеpджyIoTЬся

МiнiстеpсTBoМ oсвiти i нayки УкpaТни щopiuнo.
2.5 PезyльтaтИ aTecTaцii оцiнtoЮTЬся зa L2.бaлЬIIoIo шIкaJIoIo вiДпoвi,цнo Дo

Кpитеpiiв oцiнtoв aHНЯ нaBЧ aлЬI{иx,цoсягIIеIIь сTy.центiв.

z.в oцiнки Зa aтестaцiro зaнoсяTЬся Дo ПpoToкoЛy ,цеpx{aBIIoТ пiдсyмкoвоТ

aтестaцiТ (y pa.i Тi пpoведенIIя B кoЛе.цжi) зa фоpМoIO' IIaBе.ценoЮ y .цo.цaTкy Дo

висoкi HaBЧaHнlD сpiбнy <<Зa

цьoгo Пoлoхсенt{Я' Ta вiДпoвiДнoТ дoкyментaцiТ кoЛе.цжy, a

yдoдaToк Дo aTесTaTa Пpo ПoBIIy ЗaГсLJIЬIIy сеpе.цI{Io oсвiтy.

2.7 Пiдсyмкoвt 6aлvт BисTaBЛяtoTЬся y ,цo.цaToк .цo aTесTaTa Пpo

сеpеДнЮ oсвiтy нa пi.цстaвi сeМeсTpoBиx бaлiв нез€tJIеx{}Io

aтестaцii. Бaли Зa aTесTaцiro вистaBЛяIoTЬся y.цo'цaToк oкpеМo.

2.8 Cтy,Центи,якi o.цеpх(utJlи пiд Чaс aтестaцii oдин' ДBo, Tpи 6aли,

;:6',Ё;#;-,,;:iHillu.o"o нaBчaJIися зa кop^oIIoM i пoвepнy I|ИcЯв УкpaTнy
пiсля ПpoBе.цeнIIя aтестaцiТ з IIеBIIoГo IIaBЧutJIЬIloгo Пpr.цMeTa у фopмi

зовнilшньoГo незzLJIе}Itнoгo oцiнroвaння, pirпенI{Я]vI Пе.цaгогiчнoТ РaДи кoЛе.цх(y

вiдпoвi.цним нaкaзoМ .циprкTopa нa.цaсTЬся Пpa3o пpoйти aтестaцiro

IIaсTyПIIoмy poцi.
2.Io Cтy,Центaм, якi 6paли r{aсTЬ y сIIopTиBIIиx ЗМaгaнIlяx' кoнкypсax'

Taкoж BИcTaBЛЯIoTЬся

пoBнy зaГaJIьIIy

вiд peзyльтaтiв

TA

B



-] . вiДнo Дo Зaкoнo,цaBсTBa Укpaiни
BисTaBкax, щo МaIoTЬ сTaTyс М1)кнapo.цI{иХ B1,цПo

i вiдбyвaл иcя тliД, Чac пpoBеДеtlня .цoДaTкoBoТ сесii зoвнitпньoГo I{еЗztJIехtIIoгo

oцiнroвaння з вi.цпoвi.цнoгo IIaBЧ€UIЬIIoГo IIpе.цMеTa (зa yмoви неуraстi Чеpез

повarкнi Пpичини B oсIIoBI{iй сесiТ з цЬoГo нaBЧaJIЬI{oГo Пpе.цМеTa)' Зa piЦIeнняМ

пeДaгoгiчнoТ paди TaНaпiдстaвi вiДпoвi.цнoГo IIaк€}зy ДиprкTopa IIaДarTьcя ПpaBo

пpoйти aтестaцiro в кoле,цx<i.

2..fi Стyдентaм, якi не з'явиЛvtcЯ ДnЯ ПpoxoДх(eнI{я зoвнirшньoГo IIеЗaJIеxtI{oГo

oцiнroвaння з вi.цпoвiднoгo нaBчaJIЬIIoГo IIpеДМетa пi.ц Чaс oсIIoBнoi тa,цo,цaткoвoТ

сесiй чеpеЗ пoвarкнi IIPИЧ1IHИ (смеpть членiв сiм'i Ч|T бпизькиx poдиuiв,

IIaДЗBичaйнi ситyaцiТ пpйpo.цнoГo Ta TrxнoГr}IlloГo Пoxo,цжeння, iншli oбстaвини,

якi oб,скTиBнo yI{еMo)кЛиBЛIoIoTЬ з,ЯвЛlнн Я Ha aтестaцiro i пiдтвеp.цxtyIoTЬся

вiДпoвi.цними ДoкyМеIITaми), зa pirшенням педaгoгiuнoi paди..кoJlеДкy T? ga

пiДстaвi вiДпoвi.цнoГo I{aкaЗy ДиprкTopa IIaДarTЬся ПpaBo пpoйти aTесTaцlIo B

кoледжi.

3. ПPoхoДжEIIнЯ ATЕсTAцI! B кoЛЕДжI TA ЗBIЛЬIIЕIIIIя
BIД ATЕсTAцII

3.1 Aтестaцilo B кoЛе.цжi з нaBчaJIЬниx пpедметiB, З якиx y ПеB}IoМy poцi

пеpедбaueно ПpoBеДеtI}Iя aтестaцii у фopмi зoвнirшньoгo незaJIежI{oгo

oцiнювaнI{я' Пpoxo ДЯTЬ сTy.ценTи :
- якi }lе бpaли yЧaсTЬ B oснoвнiй Ta .цoДaTкoвiй сесiяx зoвнirшньогo

IlеЗaЛe)кнoгo oцiн}oBal{нЯ З ПеBнoГo(их) нaBчaJIЬHoгo(иx) пpедметy(iв) ЧepеЗ

нaявнiсть ЗaxBopIoBaI{IIя a6o пaтoлoгiчIloГo сTaI{y, ЗЕBIIaЧrнoГo B Пеpeлiкy

ЗaхBopIoBaI{Ь 'i пaтoлoгiчниx стaнiв, щo Мo}кyTь бутlа IIеpеIIIкo.цoЮ ДJUI

Пpoxo.цжеIIHя зoвнirшньoгo неЗaIlеx{нoгo oцiнIoBaI{IIя' зaTBrpдxtеI{oyy HaкaзoМ

Miнiстеpствa oсвiти i нayки Укpaiни, MiнiстrpсTBa oхopollи здopoв'я УкpaiЪи

вiд29 сеpПIIя 2016 poкy Ng toz,lt900, зapеrсщoBaниМ B Miнiстеpствi roстицii

У:кpaiни.27 ЩУдня 2016 poкy Зa N9 1707129831 (зa yMoBи пo.цaння Дo

нaBЧ€tJIЬIIoГo зaклa,цy o.цнoГo З дoкyментiв a6o кoпii Taкиx дoкyмeнтiв,

зaз}IaЧеIIиx y пiдпyнктi 1 пyнкту 2 нaкaзy МiнiстеpсTBa oсвiти i нayки УкpaТни,

МiнiстеpсTBa oxopo"" ,дopo"'" УкpaТнr вiд 29 сepПня 2016 poкy Ns 10271900

<[еякi |IИTaHНЯ yuaстi в зoвнirцI{ЬoMy IIeЗaJIе)кнoмy оцiнroвaннi Ta BсTyIII{иX

iспитax oсiб, якi Мa}oTЬ певнi ЗaxBoploBaнI{я тa/a6o пaтoлoгiчнi cTaъ|у|'

iнвaлiднiсTЬ)' ЗapессTpoBalloГo B Miнiстеpствi roстицii Укpaiни 27 Щyдня

2016 poкy зa Ns 1707129837);
- якиМ Зa pirпенням pеглaментноТ кoмiсiТ Пpи pегioнaль}IoMy цeнTpl

oцiнroвaнI{Я якoсTi oсвiти вi.цмoвлеI{o B prсcTpaцii в зoвнi[IIIьoМy IIез€tJIежIIoмy

oцiнювaннi .rеpез неМoxtJlивiсть сTBopеI{ня oсoбливиx (спецiaльниx) yмoв (зa

yМoBи Пo.цaнI{я .цo I{aBЧzLЛьI{oГo зaкЛa.цy кoпii Ме.циЧI{oГo BиснoBкy Зa фopмoto

.,.p"",'"oi oбпiкoвоi дoкyментaцiТ Jф 086-3/о <Меди.rний BиснoBoк Пpo

сTBopення oсoбливих (спеuiaльниx) yМoB ДrIЯ ПpoxoДжrllня зoвнirшньoгo

нeЗ€шIеntl{oгo oцiнroBa}Iня), ЗaTBеp,цжrI{oЮ нaкaзoM Miнiстеpствa oсвiти i нayки

УкpaiЪи, Miнiстеpствa oxopoни здopoв'я УкpaТни вiд 29 сеpПня 2016 P.o*y

Ns|0271900 <[еякi питaння yuaстi в зoвнilпнЬoМy незaJlе}кнoмy oцiнroв.aннi тa

BсTyПниx iспитax oсiб, якi мaютЬ IIеBн1 зaxBoproB aLIъlЯ тala6o пaтoлoгiчнi стaни,

iнвaлiДнiсTЬ)' зapессTpoBaIIиМ y Miнiотеpствi roстицii Укpaiни 27 гPyдня

2o16poкy зa Ns I707I29sЗ7, Щ; зaвipений пiДписoм секprTapя pегJlaМентнoi



-] 
-.'*; ^ттiUV\E!ятr 

.TИ 
i печaткoro

кoмiсii tlpи prГioII€tJIЬIIoМy ценщi oцiнrовaння якoсT1 oсB1

prГioнaЛЬ,o.o ценщy oцiнroвaння якoстi oсвiти, Ta вi.цпoвiДнoгo BиTяГy з

ПpoToкoЛy Зacl.цaнI{я pеГjIaMeIITнoТ кoмiсii пpи pегioнaJlьIloМy центpi oцiнroвaння

якoстi освiти);
- якi бpaли yЧaсTЬ y сПopTиBI{иx ЗМaГaнIlяx, кoнкypсax' BисTaBкax' Щo

МaIoTЬ cTaTyc *iх.нapoдниx вiдпoвiднo Дo Зaкoнo.цaBсTBa Укpaiни i вiдбyвaлиоя

пiД чaс ПpoBr,цrннЯ 'цo.цaTкoвoТ сесiТ зoвнitпньoГo IIезuLJIеяtнoгo oцiнroвaнIlя З

вiДпoвiДнoгo IIaBЧ€lJIьIIoГo ITprДМеTa (зa yмoви неyuaстi чеprз пoвaжнi ПpиЧини B

oснoBнiй сесiТ з цЬoГo I{aBчaJIЬlIo.o..'pЬдметa), зa pitшенняМ Пе'цaГoгiчнoi paДv.

кoЛe.цжy T a Ha п iДстaв i вi.цпoвi,цнoГo нaкaЗy Диp екTop a кo JlеДxty_;

- якi IIе З, явиItиcя ДIIЯ Пpoxo.цx{еI{I{я зoвнiшrньoгo I{езaIIr)кI{oГo

oцiнroвaння з вiдпoвi.цнoгo IIaBчaJIЬнoГo Пpе.цМетa пi,ц чac oсI{oBнoТ тa,цo,цaткoвoТ

сесiй чеpез пoвaжнi ПpиЧини (смеpть членiв сiм'Т Ч|4 близьких poди.riв,

нaдзвиtaiтнi ситyaцii пpйpoдI{oГo Ta TеxIIoГеIIнoГo Пoxo.ц)Itення, iншli oбстaвини,

якi oб,rктиBнo yIIеМo}кЛиBJIIoIoTЬ З'яBЛеннЯ Ha aтeстaцiro i пiдтвеpДжyloTься

вiДпoвi.цними дo*y'...'aми), зa pitпенням пеДaгoгiчнoi paди Ta Ha пiдстaвi

вiдпoвiДнoГo l{aкaзy .циpекTopa кoЛеД)I(y.

зa мiсцем I{aBЧaIII{я Taкl .цoкyМеHTи:
. дoвiдкy, BиДa}Iy жiнoчoro

з.2 Biд пpoxoД}I(e}Iня aтестaцiТ звiпьняrоTЬcя сTy,цеI{Tи, як1:

- Ilеpебyвaroть y соцiaлЬIlиx вiдпyсткax вi.цпoвiДнo Дo сTaTеr4 |7, 18.1

Зaкoнy Укparни <Пpo 
"iдny.'nи>>. 

Taким сTy,ценTaМ неoбxi.цнo Дo.цaTкoBo Пo.цaTи

кol{сУЛЬTaцirro ДJIя жiнoк, 4к1

пеpебyвaroть y вiдпyстцi y зв'язкy з вaгiтнiсTlo Ta ПoлoГaMи;
. ЗaЯBy 

" 
с'yпЬ"'i", якi пеpeбyвaroть у вiдпyстцi пo .цoГЛя,цy зa

стихiйнoГo Лиxa, iнlпиx IIa.цЗBиЧaйниx cltтуaцtЙ,

aтестaцii, зa pirше}IняMи МiнiстеpсTBa oсBiти i

як1:

,циTи}IoЮ;
- ПpoxtиBaloTЬ y зoнax

щo yскJIa.цнЮIoTЬ ПpoBе.цrннЯ

}Iayки Укpaiни.
Пiдстaвoro ДЛЯ звiльнення B1Д IТpoxoДжеI{IIя aтестaцii с pirшення

пе.цaгогiчнoi paди, IIa oсIIoBi якoго BиДaсTЬся IIaкaз ДиpекTopa кoJlr.цxty 
.._:--'

з.з Cтyдентaм, звiльнeним вiд aтестaцiТ вiдпoвiднo Дo ПyнК"Гу 2 цЬoГo poзДlJly,

yдo.цaToк.цo aTесTaTa Пpo ПoBнy зaГaJIЬI{y сеpеДIIIo oсвiтy зa aTесTaцiro poбиться

ЗaПис : <<звiльнен иiт(a)>> .

4. ДЕPжABIII ATE сTAцIйчI кo]vllсIi для IIPOBEДЕI{Hя
ATЕсTAцII B кoЛЕДЖI

4,| ,{еpжaвнi aтестaцiйнi кoмiсiТ (дaлi . кoмiсф сTBopIoК}ться IIe пiзнirпе нiж

Зa.цBa Tltrltнi дo пoЧaTкy aтестaцiТ y оклaдi:
. Гojloви кoмiсii (диpектop aбo йогo зaстyпник);
. членiв кoмiоiТ (двa вик лaдaяi, o.цин з якиx Bиклaдar цeй пpeдмет,

лpyгий - BикJIa.цaч вiДпoвiДнoi циклoвoi кoмiсiТ).

4.2 Гoлoвoro кoмiсiТ IIе Мo)ке бутиДиpeкTop (йoго ЗaсTyПI{ик), який BикЛaДaс y

цiй гpyпi пpeдMеT, з якoГo IIpoBo'циTЬся aTесTaцlЯ.

Зa нaявнoстi пapaл.n"",* ГpyП Moже 6утvт сTBoprнo декiлькa кoмiсiй з

o,цнoгo пpеДMеTa.
4.З Гoлoвa Ta чЛеIIи кoмiсiй с вiдпoвiдaлЬIlиМи Зa ,цoTpиМaI{I{я IlopяДкy

пpoBe,цrнIIя aTеcTaцiТ тa oб' сктивнiсть Тi oцiнroвaн}Iя.



4,4 Poзклa.ц poбoти кoмiсii., yЗГoДжеI{иЙ з ГoЛoBolo кoмiсiТ, ЗaTBrp.цжyсTЬсЯ

ЗaсTyПI{икoм кеpiBIIикa з нaBЧulJIьнoТ pобoти i ,цoвo,циTЬся .цo зaГ€LJIЬI{oГo Bl,цoМa

не пiзнirше нiхс зa мiсяць.цo ПoчaTкy aтестaцiТ.
4.5 .{о скЛa.цaнHЯ aтестaцiТ дoПyскaloTЬся сTy.ценTи, якi BикoнztJIи BиМoГи

IIaBчaJIьIIoГo ПЛaIIy щoДo Зaг€UIЬIIooсвiтньoТ пi,цгoтовки. Cписки стy'Центiв,

ДoПyщеIlиx .цo iТ склa.цaнIIя' Пo.цa}oTЬся кoМiсiТ зaвiдyвaчеМ вiддiлення.

4.6 Pезyльтaти aTесTaцii зaнoсятЬся .цo ПpoToкoЛу, якиЙ пiдписyroTЬ ГoЛoBa тa

чЛrни кoмiсiТ.
4.7 Пpoтoкoпи зaсi.цaнь кoмiсiй Пpo
aтестaцiТ збеpiгaтoTЬсЯ B кoледжi Tри poки.

pеЗyЛЬTaTи aтестaцii Ta мaтеpiaли

4.8 Bтpyuaння y ПpoBеДеIIнЯ aтестaцii Ta y Bиз}IaЧеI{нЯ ii pезyльтaтiв oсoбaми,

якi не € чJIенaМи кoмiсii' I{е ДoПyскaсTЬcя.
4.g Кoнтpoль Зa дoTpиMaнIIяМ BиМoГ Дo opГaнiзaцiТ Ta пpoBrДенIIя aтестaцiТ в

IIaBчaЛЬI{oMy ЗaкЛa.цi пoклa.цaсTЬся нa,циpекTopa КoЛе.ц)кy.

5. ПOДAIIIIя TA PoЗгЛяД AПЕЛяцIЙ
5.1 Pезyльтaти aтестaцiТ У фopмi зoвнiшrньoгo I{ез€UIежнoГo oцiнювaння
МoжyTь 6ути oскapженi y спoсiб, визнaчений Пopядкoм ПpoBr.цrlrнЯ
3oвнitшньoГo IIeЗaJI.*"o.o oцiнroвaннЯ prЗyЛЬтaтiв нaBЧaнI{я, здoбyтих нa oснoвi

пoвнoi зaГ€шIЬнoТ сеpедньoi oсвiти' зaTBеp.цжениМ llaк€tзoМ Miнiстеpствa oсвiти i

IIayки Укpaiни вiд 10 сiчня 2oit7 poкy j\b 25, ЗapессTpoBaниМ y Мiнiстеpствi

toстицii Укpaiни 27 ctчня2017 poкy зa }Гs |18129986

5.2 Для зaбeзпечrllня oб'сктивнoгo ПpoBе.цення aтестaцii B кoпеджi

сTBopIoюTЬсЯ aПeJlяцiйнi кoмiсii З кoж}IoГo ПprдМrTa.
Чисельнiсть i скЛa.ц aпеляцiйниx кoмiсiй зaтвеpДхtyloTЬся .циpекTopoМ.
Aпеляцiйнy ЗaЯBy Пo.цaloTЬ сTy.ценTи oсoбистo.

5.3 Зayвaженllя iа.,po.,ou"цii щoдo tlpoцr,цypи ПpoBедеI{ня тa об'сктивнoстi

oцiнroвaння prЗyЛ",u'iu aтестaЦii B кoЛеДxti мox<yть Пo.цa3aTися .цo aпепяцiйнoi

кoмiсii npo'".oй TpЬox poбovиx Днiв пiсля oГoЛoIIIеIIня pезyЛьTaTiв aтестaцii.

5.4 Мaтеpiaл, u'..'uцii poзгля,цaloTЬcЯ aпеляцiйниМи кoмiсiями не бiльrше

TpЬox poбouиx.цнiв пiсля IIo.цaння oб1pyнтовaнoТ ЗaЯBИ.

s.s Aпеляцiйнa кoмiсiя зa нaслiДкaми poЗГJlя,цy aпеляцiйнoТ зaЯBI4 Мo)кr

пpиймaс тaкi pirшення:
. вiдмoBиTи B зa.цo3oЛеннi aпеляцiйноi ЗaЯBИ Чepез IIе.цOOTaTII1сTЬ Пl,цcTaB

(пopyшlення Пpoце ДуpИ ПpoBeдеI{ 11Я Ta oцiнювaння) для змiни pеЗyЛЬTaTy;

- Зa.цoBoЛЬHиTи aпеляцiйнy ЗaяBy.

У paзi зaДoBoлrIIня aПеJlяцiйнoТ ЗaЯBИ aпеляцiйнoЮ кoмiсiсro пpиймarться

pitпення щoДo змiни oЦiнки зa aтестaцiro.
PeзyЛЬTaTи poзГJlЯДy aпеляцii oфopмлroloTЬся вi.цпoвiДниМ ПpoToкoлoM, .цe

BисTaBJIясTЬсЯ вiДпoвiДнo oбгpyнтoBaнa oцlнкa.

5.6 Пoвтopнa aTеcTaцiя aпеляцiйними кoмiсiями I{е IIpoBo.циTЬся.


