
 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ГЕМОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 

 

05.07.2012 № 84/12-2 м. Київ 

 

Про порядок складання іспитів екстерном за напрямами 

підготовки експертів-гемологів (ДК1, Д1-2, О1, НДК1, ДЕК) 

 

 

      З метою забезпечення підготовки експертів-гемологів та на виконання наказу 

Міністерства фінансів України від 07.08.2001 № 365 «Про затвердження навчальної 

програми підготовки експертів-гемологів»: 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити порядок складання іспитів екстерном за напрямами підготовки 

експертів-гемологів "атестація та експертна оцінка діамантів" (Д1-2), "атестація та 

експертна оцінка дорогоцінного каміння" (ДК1), "атестація та експертна оцінка 

дорогоцінного каміння органогенного походження" (О1), "атестація та експертна 

оцінка напівдорогоцінного каміння"  (НДК1), "атестація та експертна оцінка 

декоративного каміння" (ДЕК): 

 

а) особа (далі - заявник), яка бажає скласти іспит екстерном за будь яким напрямом 

підготовки експертів-гемологів: "атестація та експертна оцінка діамантів", 

"атестація та експертна оцінка дорогоцінного каміння", "атестація та експертна 

оцінка дорогоцінного каміння органогенного походження", "атестація та експертна 

оцінка напівдорогоцінного каміння", "атестація та експертна оцінка декоративного 

каміння" подає на ім’я директора ДГЦУ заяву встановленого зразка (додаток 1).  

 

б) складання іспиту екстерном проводиться на платній основі відповідно до 

калькуляції, розрахованої за тарифами, затвердженими Міністерством фінансів 

України.  

 

в) іспити екстерном приймає екзаменаційна комісія у складі трьох осіб: голова 

комісії та двоє членів комісії. 

 

г) іспити екстерном за будь яким напрямом підготовки експертів-гемологів (ДК1, Д1-

2, О1, НДК1, ДЕК) виконують протягом 6 годин відповідно до навчальної програми 

підготовки експертів-гемологів та відповідно до Положення про підсумкові іспити 

навчальних курсів за напрямами підготовки експертів-гемологів затвердженого 

наказом ДГЦУ від 16 вересня 2008 р. № 70/08.  

 

д) оцінювання знань проводиться за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно») відповідно до затверджених кваліфікаційних вимог. 

 



ж) в разі отримання оцінки «незадовільно» заявник може перескласти іспит. 

Кількість повторних спроб зі складання іспиту екстерном – необмежена. 

Перескладання іспиту провадиться відповідно з даним наказом. 

 

з) в разі успішного складання іспитів екстерном за кожним із напрямів підготовки 

експертів-гемологів видається “Свідоцтво” про освіту в ДГЦУ за формою, 

визначеною наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 1997 року № 19 

(додаток 2). 

 

2. Особи, які мають закінчену вищу освіту та успішно склали іспити екстерном за 

програмами курсів "атестація та експертна оцінка діамантів", "атестація та 

експертна оцінка дорогоцінного каміння", "атестація та експертна оцінка 

дорогоцінного каміння органогенного походження", "атестація та експертна оцінка 

напівдорогоцінного каміння" мають право подати на ім’я директора ДГЦУ заяву 

для отримання «Свідоцтва про підвищення кваліфікації» державного зразка. 

Порядок отримання «Свідоцтва про підвищення кваліфікації» державного зразка 

регулюється наказом ДГЦУ від 04.07.2012 № 84/12-1. 

 

3. Про допуск до складання іспиту екстерном доводиться до відома заявника через 

розміщення інформації на офіційному сайті ДГЦУ. 

 

4. Заявник допускається до здачі іспиту екстерном та до перескладання іспиту 

екстерном за наявності платіжного документа. 

 

5. Якщо заявник на іспиті отримав оцінку «незадовільно» і не згоден з такою 

оцінкою, він має право подати апеляційну заяву на ім’я директора ДГЦУ. Директор 

ДГЦУ у двотижневий термін збирає нараду з запрошенням позивача для розгляду 

його апеляції. 

 

6. Для допуску до іспиту екстерном заявник надає розписку про матеріальну 

відповідальність (додаток 3). 

 

7. Даний наказ та інші інформаційні матеріали розмістити на сайті ДГЦУ. 

 

 

 

Директор ДГЦУ                                                                                           О.Ю. Лисенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
 

 

 Директору Державного гемологічного 

центру України Лисенку О.Ю. 

 

  

П.І.Б. 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

індекс, поштова адреса: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

паспорт: 

серія_______номер_________________

виданий__________________________

_________________________________ 

_________________________________ 

дата видачі _______________________ 

 

освіта____________________________

№ диплома 

_________________________________

_________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВА 

  

         Прошу допустити мене до складання іспиту екстерном з курсу: 
 

 

_____________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

 

 

 Оплату гарантую. 

 

 

Дата         Підпис 



 

Додаток 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток N 8  

до наказу Міністерства 

фінансів України від 

29.01.1997 N 19 

 

Герб 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ГЕМОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР 

(ліцензія Міністерства освіти України від 19 липня 1995 р.) 

Свідоцтво 

Вишневська Лариса Іванівна з 05.10 по 30.10.1995 

успішно опанувала програму курсу 

Діагностика та оцінка декоративного каміння 

та склала підсумковий іспит 

 

Директор                                               Керівник 

ДГЦУ                                             учбового курсу 

 

№ 000001                                        Київ 30.10.1995 

 



Додаток 3 

 

 

Розписка 

 

Я, __________________________________________________________, 
(прізвище, ім'я, по батькові, паспорт, серія, ким і коли виданий) 

Складаючи іспит екстерном, зобов'язуюсь у повному обсязі нести 

відповідальність за можливі матеріальні збитки, заподіяні ДЕРЖАВНОМУ 

ГЕМОЛОГІЧНОМУ ЦЕНТРУ УКРАЇНИ (втрата каменів з учбової колекції, 

пошкодження обладнання і т.п.). 

 

"___" ____________________ 20 __ р. 

 

 

Підпис ________________________/___________________/ 
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