
6mw
'r'r)[,PAxyro

Bqeuoi parr4

bKortl nauiouarr,Horo
ir.reui I"l.H. Kapa,:iua

Birr 6AKIPOB

PtiltHHHfl

li,relloi 1la,1rr Xaprciscrr<lro ututioul:rr,n()ro vrrircpou'rery i:veui R.l-{. I(apa:rir"ra

oplaHilauiru po6o'r'ra Hx.lanieHauirinoi rcor.ricii rJrfl a'r'ecrauii:leo6ysaqiB tsHu-toi

oonir-x, xrci orplrivrrvlorh cryniur,6ana,,ranpa, ir,raricrpa (ocnirnuo-xna;ii$ixauiiinuil
pinerlr 6axaranpa, cn,rtlia,ricra. :uariorpa) n Xapxircr,r<luy uarti<)IrilJ'rbnoMV

ynieepcr.r'rcli ir,rcui B. I-I. Kapa';iHa>>

nil 08 x'nirnn 2020 pox:.v, rporomo.x.i+ib 7

3ac;r,vxarnur ii o6ron<lpanrulr irr$oprraartiro npopexTopa :) rrayKoBo-

lre,laloli.rnoi po6o'r'r.r ,,\. llarrreLrer'lrlrcllrona npo Rr{ecenLrfl r,r.rin lo llo:loxrenlifl ullo

ilopn.rlol( c:l'BopoHr-rfl T'a opraui:;trtiro po6olrr [:x:lauonartipiuoi xovricii /:tJrfl

areclauii :.ro6ynauig nnuloi ocnilrr. rrr<i orpr,\{yrorh cl'vnix; 6axa.nanpa. variclpa
(ocni'ruro-xnairidrixartiiiuur.i pineuu 6ariuranpit. cr-rsuiruicla. :llaric'rpa) ri

XapNitlcntrol.ts, uaqiot{aJIht{on,ty vltinepcn't'e'r'i ir,rerri Il. fl. Kapa:ina, BqeHa pa.,li}

vxuaJH"rIil:

L Buec'ru gprirrm'r'a i{olroBr,reHHx ito llo;ro>rie}JHr{ npo iloprutor crRoper{}tl ta

<lprani:litriiNr po6o'ra Exgavreuartiiilroi xoHlicil jt.ns arecrarrii :lA<l6ynaqin

trtauoi ocsi'm. xxi olpttl.rylorb cr'1.'rriur, 6axa.nanpa, ,lraric:'rpa (ocnillil,o-

rcriurirliixauiiirlni:r pinour 6arararpa. cnertjalicta. rr,raricrpa) B

Xapxiscsro;vy na[ionarr]{o}ry yriiuepcul e"ri iveui Il. f{. Kapa,:ina

(ro,raclrcr).

2. lli,rro"r'ynilln iral(n't ilpo BBeiteHrrr r] ,tiro pirueuxx li'lcr.roI pa,trr.

Bidttor,tiirt,t{ttt(t: n{{tttLtbntui Yntrxut.tit*tx uxr>c'tni u<'ci*nl.il. lcaue ut:ts

'/'c;t"tr iu tnui{)HLtHttt : do t 0.04.30i{) p.



ПРОПОЗИЦІЇ 

про зміни та доповнення до Положення про порядок створення та 

організацію роботи Екзаменаційної комісії для атестації здобувачів вищої 

освіти, які отримують ступінь бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра) в Харківському 

національному університеті імені В. Н. Каразіна 

 

 

Внести зміни та доповнити: 

 

до тексту положення, а саме «дипломні» замінити на «кваліфікаційні»; «перший 

проректор» замінити на «проректор з науково-педагогічної роботи»; 

 

Пункт 3.2 Положення викласти у наступній редакції: 

 

"Складання атестаційних екзаменів та захист кваліфікаційних робіт (проєктів) 

проводиться, як правило, в приміщеннях Університету. Для захисту 

кваліфікаційних робіт (проєктів), виконаних із використанням обладнання, 

матеріалів тощо на підприємствах, в установах та організаціях, на яких 

проходила практика або тематика робіт, поданих до захисту, становить науково-

теоретичну або практичну значущість для підприємств, установ та організацій, а 

також для кваліфікаційних робіт (проєктів), виконаних у дистанційному 

режимі, допускається проведення засідання Екзаменаційної комісії на 

підприємствах, в установах та організаціях та в дистанційному (онлайн) 

форматі. У цьому випадку виїзне (дистанційне) засідання Екзаменаційної 

комісії оформлюється так, як і засідання, що проводиться в Університеті." 

 


