
МІНІСТЕРТСВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

НАКАЗ 

« 11   » квітня 2022 року                                                                  № 121 ОД 

м. Харків 
 

Про організацію  контролю  із прийому  документів   

постійного зберігання в умовах воєнного стану у 

Національному технічному університеті 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

 

       Для організації  контролю із прийому  документів  постійного зберігання в умовах 

воєнного стану , коли відсутня традиційна можливість відвідування університету 

НАКАЗУЮ: 

1. Застосувати дистанційні технології для передачі  та прийому документів до Архіву  

Університету та здійснення взаємодії між архівом, кафедрами та навчально-науковими 

інститутами Університету. 

2. Директорам навчально-наукових інститутів призначити відповідальних осіб для  підготовки 

засобів фіксування (журнал, книга ) видачі диплому із зазначенням серії, номеру та 

дати  його отримання.  

  Завідуючим кафедрам призначити відповідальних осіб на кафедрах, які  підготують Книги 

  протоколів Державно Екзаменаційної комісії, оформлені належним чином та будуть 

  надсилати інформацію на електронну пошту Архіву.  

Використовувати додатки (А, Б) цього наказу для оформлення документів, які необхідні для 

підтвердження навчання та отримання диплому випускниками Університету. 

3. Дипломні роботи (проекти) під час воєнного стану до Архіву приймаються в 

електронному  вигляді з описами, де вказані П.І.Б. студента та тема дипломного проєкта 

(роботи). 

4. З метою оперативного обміну інформацією з цього питання застосовувати електронну 

пошту olenaovsienko69@gmail.com та особисті месенджери (Viber, WatsApp, Telegram). 

5. Забезпечити оприлюднення цього наказу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті 

Університету. 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  
 

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Ректор                                                                                                                   Євген СОКОЛ 

mailto:olenaovsienko69@gmail.com


ДОДАТОК 1 

Приклад оформлення Опису 

 

ОПИС 

 

документів постійного зберігання, зданих кафедрою «________________»  

до відділу збереження та обробки документів за 202____ рік 

 

 

№1 Книга протоколів ДЕК про 

захист дипломних робіт 

магістрів 1,9 р.н. та присвоєння 

кваліфікації інженер з 

________________ студентам, 

які закінчили ____ курс денного 

відділення університету 

Рік захисту 

 

 

 

Кількість 

аркушів 

 

 

 

Примітка 

№2 Книга протоколів ДЕК про 

захист дипломних проектів 

бакалаврів та присвоєння 

кваліфікації ________________ 

студентам, які закінчили VI курс 

заочного відділення 

університету 

Рік захисту 

 

 

 

 

Кількість 

аркушів 

 

 

 

 

№3 Книга протоколів ДЕК про 

захист дипломних проектів 

бакалаврів та присвоєння 

кваліфікації ________________ 

студентам, які закінчили VI курс 

денного відділення університету 

Рік захисту 

 

 

 

 

Кількість 

аркушів 

 

 

 

 

 

 

 

Здав 

        П.І.Б ________________ 

  

Прийняв 

Начальник відділу збереження 

та обробки документів     Овсієнко О.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 2 

Приклад оформлення Протоколу 

 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

ПРОТОКОЛ № __ від ________ 202___ року 

 

ЗАСІДАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ № ___ 

 

З розгляду дипломного проєкту студента/ки 

П.І.Б. ____________________________________________ 

на тему «__________________________________________________________________» 

 

ПРИСУТНІ: 

 

Голова екзаменаційної комісії 

_________________________________________________________________  

_________________: (вказати П.І.Б (повністю), посада, вчене звання, основне місце роботи) 

 

Члени екзаменаційної комісії: (вказати П.І.Б (повністю), посада, вчене звання, основне місце 

роботи) 

1._______________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___   

 

 

 

 



ДИПЛОМНИЙ ПРОЄКТ ВИКОНАНО: 

 

під керівництвом ______________________________: (вказати П.І.Б (повністю), посада, вчене 

звання, основне місце роботи) 

 

 

з консультацією:  

економічне обґрунтування – ______________________________: (вказати П.І.Б (повністю), 

посада, вчене звання, основне місце роботи); охорона праці та навколишнього середовища – 

______________________________: (вказати П.І.Б (повністю), посада, вчене звання, основне 

місце роботи); цивільний захист ______________________________: (вказати П.І.Б 

(повністю), посада, вчене звання, основне місце роботи); нормо контроль – 

______________________________: (вказати П.І.Б (повністю), посада, вчене звання, основне 

місце роботи) 

ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ПОДАНО ТАКІ МАТЕРІАЛИ: 

 

1. Подання Голові екзаменаційної комісії щодо захисту дипломного проєкту, у якому 

містяться: довідка про успішність,  висновок керівника, висновок кафедри _______________. 

 

2. Пояснювальна записка дипломного проєкту на ______ сторінках. 

 

3. Кресленики, презентації на _______ аркушах. 

 

4. Рецензія _______. 

______________________________: (вказати П.І.Б (повністю), посада, вчене звання, основне 

місце роботи) 

5. Навчальна карта студента. 

 

6. Резюме до дипломного проєкту українською мовою.  



Після повідомлення студента/ки (протягом ____ хв.) про виконаний дипломний проєкт 

їй/йому поставлені такі запитання: 

1. П.І.Б  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. П.І.Б. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

3. П.І.Б 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. П.І.Б. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



УХВАЛИЛИ: 

1. Визнати, що студент/ка ____________________ (П.І.Б.). виконал/а і захистил/а дипломний 

проєкт з оцінкою: за національною шкалою ____________;  кількість балів ______; оцінка 

ЄКТС _____. 

2. Присвоїти   ______________________________: (вказати П.І.Б (повністю)) освітній 

ступень  магістр 

кваліфікацію магістра з ______________________________________ 

зі спеціальності _______ шифр  _________________________________ повна назва 

3. Видати диплом звичайного зразка. 

4. Відзначити, що диплом актуальний, тема реальна. 

 

 

Голова екзаменаційної комісії     ___________________П.І.Б. 

       (підпис)  

Члени екзаменаційної 

комісії__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______ 

             ___________________________.______________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 



Міністерство освіти і науки України 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

м. Харків 

 

Протоколи № 1–9 засідань екзаменаційної комісії  

кафедри «______________________»  

Навчально-наукового інституту _______________________ НТУ «ХПІ»  

зі спеціальності «___________________________» за освітньою програмою 

«________________»  

про захист дипломних проєктів МАГІСТРА та присвоєння кваліфікації магістра з 

__________________________ студентам, які закінчили шостий курс за денною формою 

навчання 

 

 

 

_________ 202____ року 

______ арк. 

Зберігати ____ років 

 

 

 

 

 

 



 

 

У книзі пронумеровано _____ стор. 

Завідувач кафедри 

«_______________» (назва кафедри)      П.І.Б. повні 

 

Секретар 

екзаменаційної комісії     ______________________ 

 


