
Положення про організацію навчального процесу в 
ДВНЗ “НГУ” 

 
Державна атестація 

1 Загальні відомості 

Метою державної атестації студента є визначення фактичної відповідності його 
підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики. Державна атестація 
здійснюється державною екзаменаційною комісією (ДЕК) після завершення навчання на 
певному освітньо-кваліфікаційному рівні. ДЕК оцінює рівень науково-теоретичної і 
практичної підготовки випускників, вирішує питання про здобуття певного освітнього 
рівня, присвоєння відповідної кваліфікації та видачу документа про вищу освіту. 

Державна комісія створюється щорічно для кожного напряму підготовки (ОКР “бакалавр”) 
та кожної спеціальності (ОКР “спеціаліст” і “магістр”) для всіх форм навчання і діє 
протягом календарного року. Залежно від кількості випускників може створюватися 
декілька ДЕК з напряму (спеціальності) або об’єднана комісія для споріднених 
спеціальностей. 

До складу ДЕК входять голова комісії та щонайменше три члени. Голови комісій з 
атестації спеціалістів і магістрів затверджуються МОН за пропозицією ректора з числа 
провідних фахівців виробництва або вчених наукових установ, науково-педагогічних 
працівників інших ВНЗ. Пропозиції щодо голів ДЕК деканати повинні надати до 
навчального відділу до 1 листопада поточного навчального року, а пропозиції щодо 
складу ДЕК – до 10 грудня. Голови ДЕК з атестації бакалаврів призначаються наказом 
ректора з числа провідних професорів (доцентів) університету. Пропозиції щодо голів та 
складу ДЕК з атестації бакалаврів ДЕК деканати повинні подати до навчального відділу 
до 10 грудня поточного навчального року. 

До участі в роботі ДЕК як екзаменатори можуть залучатися професори, доценти та інші 
викладачі відповідних кафедр.  

Персональний склад членів державної комісії і екзаменаторів затверджується ректором не 
пізніше, ніж за місяць до початку роботи державної комісії. 

Державна атестація проводиться у формі захисту дипломного проекту(роботи) або(та) 
державних екзаменів згідно з вимогами відповідної ОПП. 

Вимоги до змісту дипломних проектів (робіт), програму та екзаменаційні білети з 
державних екзаменів визначає випускова кафедра з урахуванням вимог ОКХ 
рекомендацій Методичної ради університету, Науково-методичної комісії (НМК) МОН 
України за відповідним напрямом підготовки.  

До державної атестації допускаються студенти, які успішно виконали всі вимоги 
навчального плану зі спеціальності (напряму) відповідного освітньо-кваліфікаційного 
рівня (не мають академічної заборгованості).  

2. Підготовка до державної атестації  
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Виконання дипломних проектів (робіт), підготовка до державних екзаменів є заключним 
етапом навчання студентів за відповідною програмою підготовки і має на меті 
систематизування, закріплення і розширення теоретичних знань, вмінь та навичок, 
визначення спроможності їх практичного застосування у вирішенні професійних завдань, 
що передбачені для первинних посад відповідно до вимог ОКХ. 

Теми дипломних проектів (робіт) щорічно розробляються і обговорюються на випускових 
кафедрах, розглядаються Вченою радою факультету (інституту) і затверджуються деканом 
(директором інституту). 

Студентам надається право вибирати тему дипломного проекту (роботи) з переліку, 
визначеного випусковою кафедрою, або пропонувати свою з обґрунтуванням доцільності 
її розробки. Закріплення теми за студентами оформлюються наказом декана. 

Підготовка атестаційних робіт проводиться студентами у навчальному закладі або на 
підприємствах та в організаціях, що зацікавлені у цій роботі. За місцем виконання 
атестаційної роботи студенту надається робоче місце, а також обладнання, необхідне для 
виконання роботи, проведення експерименту та ін. 

Склад рецензентів затверджується деканом (директором інституту) за поданням 
завідувача випускової кафедри не пізніше, ніж за місяць до початку захисту. Рецензент не 
може бути співробітником цієї кафедри. 

До захисту дипломних проектів (робіт) допускаються студенти, які виконали роботу, 
одержали на неї відгук керівника (наукового керівника), рецензію та візу завідувача 
кафедри про допуск до захисту. 

У випадку, якщо завідувач кафедри не вважає за можливе допустити студента до захисту, 
це питання розглядається на засіданні кафедри за участю керівника. Протокол засідання 
кафедри подається декану (директору інституту). 

Списки студентів, допущених до державної атестації, затверджуються деканом 
(директором інституту) і подаються в ДЕК. 

Більш докладно питання організації державної атестації розглянуті у “Методичних 
рекомендаціях щодо державної атестації студентів”.  

3. Проведення державної атестації  

Складання державних екзаменів та захист дипломних проектів (робіт) проводиться на 
відкритому засіданні ДЕК за участю не менше половини членів комісії при обов’язковій 
присутності голови комісії. 

Робота державних комісій проводиться у терміни, передбачені графіком навчального 
процесу. Розклад засідань державної комісії, узгоджений з головою комісії, 
затверджується першим проректором на підставі подання декана (директора інституту) і 
доводиться до загального відома не пізніше, ніж за місяць до початку захисту державних 
екзаменів.  

На одному засіданні ДЕК можна планувати захистів: бакалаврських дипломних робіт не 
більше 10; дипломних проектів (робіт) не більше 7; магістерських дипломних робіт не 
більше 5. При усній формі проведення державного екзамену на одному засіданні ДЕК 
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проводиться атестація не більше 15 студентів. Тривалість проведення державних 
екзаменів і захисту випускних робіт не повинна перевищувати 6 годин на день. 

Крім дипломних проектів (робіт), які плануються до захисту на даному засіданні ДЕК, до 
державної комісії деканатом подаються такі документи: 

1. зведена відомість про виконання студентами навчального плану і отримані ними 
оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, практики. При 
наявності декількох семестрових екзаменаційних оцінок з однієї дисципліни до 
зведеної відомості заноситься підсумкова (середня зважена відносно розподілу по 
семестрах навчальних годин дисципліни) оцінка з округленням її до найближчого 
цілого значення; 

2. завірена залікова книжка студента; 
3. відгук керівника (наукового керівника); 
4. рецензія на дипломний проект (роботу); 
5. інші матеріали, що свідчать про наукову і практичну цінність роботи — друковані 
статті за темою проекту (роботи), документи, які вказують на практичне 
застосування проекту (роботи), макети, зразки матеріалів, виробів тощо. 

Захист атестаційних робіт може проводитися як у вищому навчальному закладі, так і на 
підприємствах, в закладах та організаціях, для яких тематика проектів (робіт), що 
захищаються, має науково-теоретичний або практичний інтерес. 

Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів за білетами 
(контрольними завданнями), складеними у повній відповідності до програми державної 
атестації.  

Результати складання державного екзамену та захисту дипломного проекту (роботи) 
визначаються оцінками “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”. Рішення 
державної комісії про оцінювання рівня підготовки студентів, а також про присвоєння 
студентам-випускникам кваліфікації та видачу їм державних документів про вищу освіту 
приймається державною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням 
звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. При однаковій 
кількості голосів голос голови є вирішальним. 

Студенту, який успішно склав державні екзамени, захистив випускну роботу, рішенням 
державної комісії присвоюється відповідна кваліфікація і видається державний документ 
про освіту. 

Документ про вищу освіту з відзнакою видається студенту, який отримав підсумкові 
оцінки “відмінно” не менше як з 75% усіх навчальних дисциплін, КП (КР) та практик за 
весь термін навчання (бакалавр, бакалавр-спеціаліст або бакалавр-магістр), а решту 
підсумкових оцінок – “добре”, захистив дипломний проект (роботу), склав державні 
екзамени з оцінками “відмінно”. 

Результати захисту дипломних проектів (робіт) і державних екзаменів оголошуються в 
день їх проведення після оформлення протоколу засідання державної комісії.  

Отримання студентом незадовільної оцінки на одному з державних екзаменів не 
позбавляє його права продовжувати проходити наступні етапи державної атестації. 
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Студент, який не захистив дипломний проект (роботу) або не склав державні екзамени, 
або не з’явився на захист (державний екзамен) без поважних причин, відраховується з 
вищого навчального закладу як такий, що виконав навчальний план, але не пройшов 
державної атестації. 

Студентам, які не захищали дипломний проект (роботу) роботу (не складали державний 
екзамен) з поважної, документально підтвердженої причини, ректором може бути 
продовжений строк навчання до наступного терміну роботи державної комісії, але не 
більше, ніж на один рік. 

Якщо захист дипломного проекту (роботи) визнається незадовільним, ДЕК встановлює, чи 
може студент представити до повторного захисту той же проект (роботу) з відповідною 
доробкою, що визначає комісія, або повинен розробити нову тему, яка пропонується 
випусковою кафедрою.  

Повторний захист та повторне складання державних екзаменів дозволяється тільки під час 
наступної державної атестації протягом трьох років після закінчення вищого закладу 
освіти. Перелік державних екзаменів для осіб, які їх складають повторно, визначається 
навчальним планом, що діяв у рік закінчення ними вищого закладу освіти. 

Усі засідання державної екзаменаційної комісії протоколюються. У протоколи 
записуються поставлені студентам питання, вносяться оцінки, одержані на державному 
екзамені або при захисті дипломних проектів (робіт), особливі думки і зауваження членів 
комісії, вказуються кваліфікація та державний документ (з відзнакою чи без відзнаки), що 
видається студенту-випускнику. Протокол підписують голова та члени державної комісії, 
які брали участь у засіданні. Протоколи засідань ДЕК здаються у відділ кадрів студентів, 
де зберігаються протягом року, а потім передаються в архів університету для збереження 
протягом 5 років. 

Дипломні роботи бакалаврів після їх захисту 2 роки зберігаються на кафедрах, а потім 
утилізуються у визначеному порядку. Дипломні проекти (роботи) ОКР “магістр” та 
“спеціаліст” після захисту зберігаються в архіві університету 5 років, а потім списуються 
та утилізуються у визначеному порядку. Окремі роботи, що мають наукову та практичну 
цінність, за рекомендацією ДЕК можуть передаватися на тимчасове зберігання до 
науково-технічної бібліотеки університету. У разі необхідності передачі дипломні проекти 
(роботи) підприємству (установі) для впровадження у виробництво, з роботи знімається 
копія. 

Після закінчення роботи державної комісії голова комісії складає звіт на ім’я ректора і 
подає його до навчального відділу університету. 

У звіті голови комісії дається аналіз рівня підготовки випускників зі спеціальності, якості 
виконання атестаційних робіт, відповідність тематики та змісту робіт сучасним вимогам, 
характеристика знань студентів, виявлених під час захисту, недоліки в підготовці з 
окремих дисциплін (питань), висловлюються рекомендації щодо поліпшення навчального 
процесу. 

Звіт голови ДЕК зі спеціальності (напряму) обговорюється на засіданні випускової 
кафедри і Вченої ради факультету (інституту). 

Загальні підсумки роботи державних комісій зі спеціальностей університету 
обговорюються на засіданні Вченої ради університету. 
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