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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Згідно з Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Положенням про 

організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» державна атестація студента 

здійснюється державною екзаменаційною комісією (ДЕК) після завершення навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавр (магістр) з метою встановлення фактичної відповідності якості 

здобутої вищої освіти та рівня набутої професійної компетентності випускника вимогам 

відповідної освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ). 

1.2 Державна атестація може проводиться у формі захисту дипломної (кваліфікаційної) 

роботи (проекту), або/та державного екзамену з комплексної перевірки знань студентів з 

дисциплін циклу професійної підготовки. 

Форма проведення атестації регламентується навчальним планом певної спеціальності 

(напряму). 

1.3 Державна атестація іноземних студентів з української (російської) мов здійснюється 

після 7 семестру згідно з наказом МОН України від 04.04. 2006 р. № 260 з метою визначення 

рівня володіння іноземними студентами українською (російською) мовою відповідно до 

«Програми з російської мови для іноземних студентів основних факультетів вищих навчальних 

закладів України». 

Державна атестація іноземних студентів проводиться у формі державного екзамену. 

1.4 ДЕК створюється як єдина для денної і заочної (дистанційної) форм навчання з кожного 

напряму підготовки. При необхідності може створюватися декілька ДЕК з одного і того ж напряму. 

1.5 ДЕК оцінює науково-теоретичну та практичну підготовку випускників за результатами 

прилюдного захисту (письмової роботи), вирішує питання про присвоєння їм відповідного 

освітнього рівня (кваліфікації), видачі державного документа про освіту, надає рекомендації щодо 

поліпшення якості освітньо-професійної підготовки. 

1.6 ДЕК організовується щорічно і діє протягом календарного року. ДЕК складається з 

голови і членів комісії. Голова ДЕК призначається з числа провідних спеціалістів відповідної 

галузі виробництва або вчених.  

До складу ДЕК входять: завідувач кафедри, провідні викладачі випускової кафедри та 

викладачі кафедри «Управління системами безпеки життєдіяльності». 

До складу ДЕК з української (російської) мов входять: завідувач кафедри української та 

російської мов та провідні викладачі кафедри. 

Персональний склад членів ДЕК затверджується ректором не пізніше, ніж за місяць до 

початку її роботи за поданням випускової кафедри. 

Робота ДЕК проводиться у терміни, передбачені графіком навчального процесу відповідно 

до Наказу ректора «Про організацію навчального процесу» у поточному навчальному році.  

Графік роботи ДЕК затверджує ректор. 

1.7 До складання державних екзаменів та до захисту дипломних проектів (робіт) 

допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану. 

Списки студентів, допущених до складання державних екзаменів або до захисту дипломних 

проектів (робіт), подаються в ДЕК відповідними деканатами. 

1.8 Складання державних екзаменів або захист дипломних проектів (робіт) проводяться на 

відкритому засіданні ДЕК за участю не менше половини її складу за обов'язкової присутності 

голови комісії. 

1.9 Розклад роботи ДЕК, графік консультацій та програма державного екзамену 

затверджується керівництвом університету та доводиться до відома студентів у встановлений 

термін. 
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2 ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БАКАЛАВРСЬКОГО 

ЕКЗАМЕНУ  

 

2.1 Державний бакалаврський екзамен проводиться з метою перевірки теоретичної, 

компетентнісної і практичної підготовки студентів.  

2.2 Формами державного кваліфікаційного випробування можуть бути письмова та 

інтерактивна (з використанням засобів інформаційних технологій), або їх поєднання. 

2.3 Для підготовки до проведення державного бакалаврського екзамену випускова кафедра 

розробляє програму підготовки, методичні вказівки для самостійної підготовки студентів до 

державного екзамену. 

Програма підготовки складається з пояснювальної записки, в якій наводяться загальні 

положення щодо форми та мети державного екзамену; перелік дисциплін, які виносяться на 

екзамен та їх обсяг у годинах та кредитах відповідно до навчального плану; перелік окремих тем з 

цих дисциплін; приводиться структура екзаменаційного білету, який обов’язково повинен 

складатися з теоретичної та практичної частин та вимоги до оформлення відповідей на нього; у 

відповідності до структури білету встановлюються критерії оцінки відповідей та надається повний 

перелік матеріалів, якими дозволяється користуватися при розв’язанні задач. Форма білету 

наведена у додатку 1. 

Кількість та перелік дисциплін, матеріал яких виносять на державний екзамен, 

встановлюється випусковою кафедрою. 

В теоретичну частину білета обов’язково виносяться питання з охорони праці. 

2.4 Державний бакалаврський екзамен з української (російської) мови проводиться з метою 

перевірки ступеню сформованості навичок та вмінь з основних видів мовленнєвої діяльності, 

мовної компетенції іноземних студентів і передбачає письмову та усну складові. Мовленнєва та 

мовна компетенції перевіряються в процесі письмової роботи (реферування текстів за тематикою 

дисциплін спеціальної підготовки) та усної відповіді (анотації запропонованого тексту, 

монологічне висловлювання на соціально-культурні теми). 

Білети до державного бакалаврського екзамену з української (російської) мови складаються 

з питань, що мають на меті перевірку сформованості у іноземних студентів вмінь мовлення. 

2.5 Програма екзамену складається випусковою кафедрою та затверджується ректором не 

пізніше ніж за чотири місяці до його проведення та доводиться до відома студентів.  

Критерії оцінювання рівня якості підготовки бакалавра (магістра) застосовуються 

диференційовано залежно від форм і методів діагностики, визначених у програмі державного 

екзамену. 

2.6 Державний бакалаврський екзамен проводиться в один день і його загальна тривалість не 

повинна перевищувати 6 академічних годин. 

Державний бакалаврський екзамен з української (російської) мови передбачає обов’язкове 

діалогічне спілкування та співбесіду студентів з членами ДЕК. 

2.7 Студент має право звернутися до членів ДЕК за роз'ясненнями щодо змісту завдання. 

2.8 Студентам забороняється обмінюватися інформацією у будь-якій формі або 

використовувати інші матеріали та засоби, окрім дозволених.  

Під час складання державного екзамену студентам забороняється, без крайньої на то 

потреби, виходити із приміщення, де проходять екзамени, користування мобільними телефонами. 

Після закінчення державного екзамену забороняється будь-яке доопрацювання роботи. 

2.9 Члени ДЕК зобов'язані контролювати дотримання студентами встановленого порядку 

проведення державного екзамену. 

2.10 Засідання державної екзаменаційної комісії оформлюється протоколом.  

2.10 Рішення державної комісії про оцінку знань, виявлених при складенні екзаменів, а також 

про присвоєння студентам кваліфікації та видання випускникам дипломів (загального зразка чи з 

відзнакою) приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною 

більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. При однаковій кількості голосів 

голос голови комісії є вирішальнім. Оцінка державної комісії є остаточною. У виключних 
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випадках комісія може переглянути своє рішення протягом трьох днів після оголошення 

результатів державної атестації. Для цього студент, незгодний з отриманою оцінкою, не пізніше 

ніж на наступний день після оголошення результатів державної атестації повинен звернутись до 

голови комісії з обґрунтованою письмовою апеляцією. За результатом апеляції оцінка роботи не 

може бути зменшена, а тільки залишена без зміни або підвищена. Результат розгляду апеляції 

фіксують на роботі студента і підтверджують підписами голови і членів ДЕК. Після цього оцінка 

вноситься у протокол ДЕК. 

 

3 ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ  

 

3.1 Дипломна робота є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень 

засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи 

за обраним напрямом на первинних посадах відповідно до узагальненого об’єкта майбутньої 

діяльності. 

3.2 Вимоги до випускної дипломної роботи бакалавра регламентуються відповідними 

галузевими стандартами вищої освіти України (ГСВОУ), «Положенням щодо розробки 

методичних рекомендацій до випускних кваліфікаційних робіт», яке розроблене та ухвалене 

Методичною радою ОНПУ від 08.11.2012 р. (Протокол № 2), методичними розробками випускової 

кафедри. 

 

4 ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ  

КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

4.1 Критерії оцінювання рівня якості підготовки бакалавра використовуються 

диференційовано залежно від форм і методів державної діагностики, визначених у програмі 

державного екзамену. Підсумкова оцінка комплексного кваліфікаційного екзамену складається із 

сумарної оцінки за виконання завдань. 

4.2 Результати складання державних екзаменів оцінюються за національною шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно» або «незадовільно»), 100-бальною шкалою ОНПУ та ECTS.  

4.3 Рішення державної комісії про оцінку знань, виявлених при складенні екзаменів, а також 

про присвоєння студентам кваліфікації та видання випускникам дипломів (загального зразка чи з 

відзнакою) приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною 

більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. При однаковій кількості голосів 

голос голови комісії є вирішальнім. Оцінка державної комісії є остаточною.  

4.4 У виключних випадках комісія може переглянути своє рішення протягом трьох днів після 

оголошення результатів державної атестації. Для цього студент, не згодний з отриманою оцінкою, 

не пізніше ніж на наступний день після оголошення результатів державної атестації повинен 

звернутись до голови комісії з обґрунтованою письмовою апеляцією. За результатом апеляції 

оцінка роботи не може бути зменшена, а тільки залишена без зміни або підвищена. Результат 

розгляду апеляції фіксують на роботі студента і підтверджують підписами голови і членів ДЕК. 

Після цього оцінка вноситься у протокол ДЕК. 

4.5 Студенту, який склав державний екзамен відповідно до вимог освітньо-професійної 

програми підготовки та (або) захистив дипломну роботу, рішенням державної комісії присвоюється 

кваліфікація бакалавр з відповідного напряму підготовки, видається державний документ про 

освіту (кваліфікацію) – диплом державного зразка. 

4.6. У тих випадках, коли складання державних екзаменів не відповідає вимогам рівня 

атестації, державна комісія приймає рішення про те, що студент є не атестованим, що 

відзначається у протоколі засідання комісії.  

4.7 Якщо студент не з’явився на засідання державної комісії для складання екзаменів, то в 

відомості відзначається, що він є не атестованим у зв’язку з неявкою на засідання комісії. 

Студенти, які не атестовані у затверджений для них термін і не склали державний екзамен, 

не допускаються до захисту дипломної роботи та мають право на повторну атестацію в наступний 

термін роботи державної комісії на засадах, визначених «Положенням про порядок переведення, 

відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти». 



 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік посилань 

 

 

1. Наказ Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року № 161 «Про затвердження 

Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»/ 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 року № 65 «Про затвердження 

Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» 

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2005 р № 774. «Про впровадження 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу» та Рекомендації щодо 

впровадження кредитно модульної системи у вищих навчальних закладах ІІІ – IV рівнів 

акредитації 

4. Наказ Міністерства освіти України від 15 липня 1996 року № 245 «Про затвердження 

положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів 

освіти». 
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ДОДАТКИ 
Зразок екзаменаційного білету до державного екзамену  

 

Одеський національний політехнічний університет 
 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень___________________________________________________ 

Напрям підготовки ______________________________________________________________ 

Спеціальність ___________________________________________________________________ 

Навчальна дисципліна ____________________________________________________________  

 

 
 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 

АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ № ______________ 

 
 

1. Теоретична частина 

. 

. 

. 

. 

 

2. Практична частина 

Задача 1. 

. 

. 

. 

 

 
Затверджено на засіданні кафедри _________________________________________________________________ 

Протокол №________  від „________” ______________________ 20____року 

                                                       Завідувач кафедри  ____________________     ____________________________ 
                                                                                                                                (підпис)                                           (прізвище та ініціали)       
                  Директор інституту (декан факультету)_____________________    ____________________________ 
                                                                                                       (підпис)                                           (прізвище та ініціали)    
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Зразок протоколу засідання ДЕК щодо приймання державного екзамену 

Одеський національний політехнічний університет 

 

ПРОТОКОЛ №___ від „ ___” _______________ 20 __ року 
 

ЗАСІДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ №___ ЩОДО ПРИЙМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ  З __________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                  

у студентів ___________ групи,   напряму підготовки_________________________________________________________________________________________________________________________, 

                                                                                                                                                                                                                          (шифр і    назва) 

спеціальності ____________________________________________________________________________________________________________________________________, 
                    (шифр і   назва) 

факультету _________________________________________________________________________________________________________________ 

 Присутні: 

 голова         ______________________________________        члени:  1. ________________________________________________________________________________ 
         (прізвище, ім’я, по батькові) 

 _____________________________________________________________                             2. ____________________________________________________________________________________________________ 

                           (посада, науковий ступінь, вчене звання) 

                                                                                                                                                   3. _______________________________________________________________________________ 

Засідання розпочато о ___ год. ___ хв.  

                                                                                                                          4. _______________________________________________________________________________ 

Закінчено о ___ год. ___ хв.                                                                     

                                                                                                                                    5. _______________________________________________________________________________ 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Номер 
екзамена- 

ційного білета 

Оцінка Додаткові питання 
Окремі 

висновки 
членів 

ДЕК 

Рішення Державної екзаменаційної комісії 

 

Підпис 

голови ДЕК 
завдання (питання) 

прізвище особи, яка ставила 

запитання. 

Зміст запитання 

оцінка 

оцінка 

присвоїти 
кваліфікацію 

видати 

диплом 
(з відзнакою) 

І ІІ  ІІІ ІV 
кількість 

балів 

за національ-

ною шкалою 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Усього, як зазначено вище, проекзаменовано _________________________________________________ студентів. 
                           (літерами) 

 

Зміст екзаменаційних питань відповідно до білетів додається до протоколу № _____, засідання ДЕК № ____ від „___”  ___________________ 20 __ року.  

 

Підписи: голова ____________________          ______________________________ 
                   (підпис)                                                                                 (прізвище та ініціали) 

 

    члени:  1. __________________          ______________________________  4. ___________________       __________________________ 
              (підпис)                                                                       (прізвище та ініціали)                                                     (підпис)                                                    (прізвище та ініціали) 

 

                                  2. __________________          ______________________________                           5. ___________________        __________________________ 
              (підпис)                                                                        (прізвище та ініціали)                                                    (підпис)                                                    (прізвище та ініціали) 

 

                                 3. __________________          ______________________________                            
                                                 (підпис)                                                                         (прізвище та ініціали) 

 

 

Протокол склав секретар Державної екзаменаційної комісії            ______________________________________________________________________ 
                                      (посада, підпис, прізвище та ініціали) 

1. . 
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Зразок протоколу засідання ДЕК з розгляду дипломного проекту (роботи) 

Одеський національний політехнічний університет 

 

 

П Р О Т О К О Л  № _____ від „___„ _______________20____року 

 

засідання Державної екзаменаційної комісії № _____ 

 

 

 
З розгляду дипломного(ї) проекту (роботи) студента(ки)_____________________________  

_____________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

на тему _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ПРИСУТНІ: 

 

голова ______________________________________________________________________________, 

                                                  (науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 

члени ДЕК __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

                         

                                      

 

ДИПЛОМНИЙ(У) ПРОЕКТ (РОБОТУ) ВИКОНАНО: 

 

 

під керівництвом _____________________________________________________________________ 
                                                                                          (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові) 

_____________________________________________________________________________________ 

з консультацією_______________________________________________________________________ 

                                                            (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові) 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________                                       

 

ДО ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ПОДАНО ТАКІ МАТЕРІАЛИ: 

1. Подання голові ДЕК щодо захисту дипломного(ї) проекту (роботи), у якому містяться довідка про 

успішність, висновок керівника, висновок кафедри_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Креслення, презентації на _____ аркушах. 

3. Рецензія ___________________________________________________________________________ 
                                                                                          (науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

4. Навчальна карта студента 

5. Резюме до дипломного проекту (роботи)______________________________________________ мовою. 

                                                                                                                   (вказати мову) 

 

 

 

 

Після повідомлення студента (протягом ___ хв.) про виконаний дипломний(у) проект (роботу) 

йому поставлені такі запитання: 

 

1. ________________________________________________________________________________ 
(прізвище й ініціали особи, що поставила запитання, зміст запитання) 



 

 

11 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Визнати, що студент(ка) _____________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

виконав(ла) і захистив(ла) дипломний(у) проект (роботу) з оцінкою  

за національною шкалою ___________;                    кількість балів _____________ 

 

2. Присвоїти _____________________________________________________________________  
                                                                    (прізвище, ім’я, по батькові) 

кваліфікацію ____________________________________________________________________ 

за спеціальністю _________________________________________________________________ 

3. Видати диплом _________________________________________________________________  
(з відзнакою, звичайного зразка) 

__________________________________________________________________________________ 
 

4. Відзначити, що _______________________________________________________________________ 

                                                                                                                                           

Голова ДЕК: ___________________________________ ______________________________________                              

                                                      (підпис)                                                                                                        (прізвище та ініціали) 

                 Члени ДЕК:_________________________________________________________________ 

                                     __________________________________________________________________ 

                                     __________________________________________________________________ 

                                     __________________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали й посада особи, що склала протокол, підпис ) 
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Зразок форми відповідей на білет 

 
Міністерство освіти і науки України 

Одеський національний політехнічний університет 

Кафедра ______________________________________ 

 

ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ БІЛЕТУ № _____ АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр   

напряму підготовки (спеціальності)  _______________________________________________ 
                                                                        (шифр і  назва) 

студента (ки)  гр.__________________ 
                                               

_______________________________________________________________________ 
(фамілія, ім’я, по батькові студента) 

 

1. Відповіді на теоретичну частину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Відповіді на практичну частину 

 

. 

. 

 

 

 

 

 

Студент_____________________    Голова ЕК___________________ 
                                  (підпис)                                                                                                                               (підпис) 

Члени комісії__________________ 

__________________ 
 

__________________ 

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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Дата________________                                                      Секретар        __________________ 

 
Зразок відомості обліку успішності складання державного екзамену 

 

Одеський національний політехнічний університет 

 

Інститут, факультет _________________________________________________________ 

Напрям підготовки (спеціальність)  ____________________________________________ 

Курс_______________________________ Група__________________________________ 

 

20__ - 20__ навчальний рік 

 

 

ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ № _____ 

 

складання державного екзамену з бакалаврської підготовки  

 

„____”__________________ 20___року 

 
 

 

 
                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова ДЕК: _________________________ ______________________________________                              

                                                      (підпис)                                                                                                        (прізвище та ініціали) 

                 Члени ДЕК: _________________________ ______________________________________                              

                                                      (підпис)                                                                                                        (прізвище та ініціали) 

                     _________________________ ______________________________________                              

                                                      (підпис)                                                                                                        (прізвище та ініціали) 

                      _________________________ ______________________________________                              

                                                      (підпис)                                                                                                        (прізвище та ініціали) 

                       _________________________ ______________________________________                              

                                                      (підпис)                                                                                                        (прізвище та ініціали) 
                                 

 

№  

з/п 
Прізвище та ініціали студента 

Оцінка 

за 

національною 

шкалою 

кількість  

балів за 

100- 

бальною 

шкалою 

 

 ЄКТС 

1 2 4 5 6 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


