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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

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

порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних 

закладах», «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» 

державна атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра чи магістра здійснюється 

екзаменаційною комісією (ЕК) 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 Термін повноважень державної екзаменаційної комісії становить один рік. 

1.3 ЕК оцінює 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. 

1.4 Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю ЕК здійснює ректор. 

1.5 Університет на підставі рішення ЕК присуджує особі відповідний ступінь вищої освіти 

та присвоює відповідну кваліфікацію. 

 

 

2 ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ. ОБОВ’ЯЗКИ 

ГОЛОВИ, ЧЛЕНІВ ТА СЕКРЕТАРЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

2.1 ЕК створюється як єдина для денної і заочної (дистанційної) форм навчання з кожного 

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

2.2 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). 

2.3 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. 

2.4 ЕК складається з голови і членів комісії. Голова ЕК призначається з числа провідних 

фахівців відповідної галузі виробництва або вчених.  

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

можуть бути залучені викладачі кафедри «Управління системами безпеки життєдіяльності». 

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

російської мов та провідні викладачі кафедри. 

2.5 Одна і та ж особа не може бути головою ЕК більше трьох років поспіль. 

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

початку її роботи за поданням випускової кафедри. 

2.6 Робота ЕК проводиться у терміни, передбачені графіком навчального процесу 

відповідно до Наказу ректора «Про організацію навчального процесу» у поточному 

навчальному році.  

Графік роботи ЕК затверджує ректор. 

2.7 Кількість членів ЕК становить не більше чотирьох осіб (при захисті міжінститутських 

дипломних робіт (проектів) кількість членів державної комісії може бути збільшена до шести 

осіб). 

2.8 Засідання ЕК оформлюється протоколом.  
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У протоколах відображаються: оцінка, отримана студентом під час державної атестації, 

рішення ЕК про рекомендацію щодо присудження особі відповідного ступеня та присвоєння 

відповідної кваліфікації, а також інформація про видачу йому диплома (диплома з відзнакою). 

2.9 Секретар ЕК призначається наказом ректора з числа працівників факультету 

(інституту) і не є членом ЕК. Секретар ЕК забезпечує правильне і своєчасне оформлення 

документів. 

До початку роботи ЕК секретар повинен: 

 отримати в НВ бланки протоколів засідання ЕК; 

 отримати супровідні документи (накази, розпорядження, подання голові державної 

екзаменаційної комісії щодо захисту дипломного проекту (дипломної роботи), відомості про 

виконання студентами навчального плану і отримані оцінки, залікові книжки тощо), що 

необхідні для забезпечення якісної та кваліфікованої роботи державної комісії.  

Під час роботи ЕК секретар: 

 доводить до відома голови і членів ЕК інформацію, що стосується її роботи; 

 веде протоколи засідань ЕК. 

Перед засіданням ЕК щодо проведення захисту проекту (роботи) секретар отримує від 

випускової кафедри: 

 дипломні проекти (дипломні роботи); 

 письмові відгуки, рецензії на дипломні проекти (дипломні роботи); 

 копії публікацій студентів за їх наявності тощо. 

Після засідання ЕК секретар ЕК передає керівництву факультету (інституту) та в НВ 

оформлений протокол; повертає на випускову кафедру дипломні проекти (дипломні роботи) та 

отримані супровідні документи. 

 

 

3 ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК РОБОТИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ 

КОМІСІЇ 

 

3.1 Розклад роботи кожної ЕК, готується відповідною випусковою кафедрою, подається 

до навчального відділу, де складається загальний розклад роботи ЕК, який затверджується 

ректором не пізніше ніж за місяць до початку проведення державних екзаменів або захисту 

проекту (роботи). 

3.2 Не пізніше ніж за один день до початку державних екзаменів або захисту дипломного 

проекту (дипломної роботи) секретар ЕК повинен отримати: 

 витяг з наказу про затвердження персонального складу ЕК з напряму підготовки 

(спеціальності); 

 розклад роботи ЕК; 

 списки студентів (за навчальними групами), допущених до складання державної 

атестації; 

 подання голові ЕК щодо захисту проекту (роботи); 

 екзаменаційні матеріали (екзаменаційні білети, комплексні кваліфікаційні завдання 

тощо), розроблені відповідно до програми державного (комплексного державного) екзамену.  

3.3 При складанні державних екзаменів з окремих дисциплін або комплексного екзамену 

до ЕК додатково подаються: 

 програма державного екзамену з окремих дисциплін або комплексного екзамену; 

 критерії оцінювання усних або письмових (тестових) відповідей студентів; 

 комплект екзаменаційних білетів, комплексних завдань або письмових контрольних 

робіт; 

 варіанти правильних відповідей (при тестовій формі); перелік наочного приладдя, 

матеріалів довідкового характеру, технічні та дидактичні засоби й обладнання, що дозволені 

для використання студентами під час підготовки та відповідей на питання у ході державного 

екзамену. 

Екзаменаційні білети, варіанти завдань, перелік необхідних матеріалів та обладнання 

подаються голові державної комісії. 

3.4 При захисті дипломних проектів (робіт) до ЕК подаються: 
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 дипломний проект (дипломна робота) студента із записом висновку завідувача 

випускової кафедри (відділення тощо) про допуск студента до захисту; 

 подання голові екзаменаційної комісії за встановленою формою; 

 письмова рецензія на дипломний проект (дипломну роботу). 

До ЕК можуть подаватися й інші матеріали, що характеризують освітню та професійну 

компетентність випускника, наукову та практичну цінність виконаного ним проекту (роботи): 

друковані статті, заяви на патент, патенти, акти про практичне впровадження результатів 

дипломного проектування, зразки матеріалів, макети, вироби, нові технології, оригінальні 

математичні моделі та програми тощо. 

3.5 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 ЕК відповідними деканатами. 

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

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

голови комісії. 

3.7 Розклад роботи ЕК, графік консультацій та програма державного екзамену 

затверджується керівництвом університету та доводиться до відома студентів не пізніше, ніж за 

місяць до проведення засідання ЕК. 

3.8 Рішення ЕК про оцінку результатів складання державних екзаменів або (та) захисту 

проектів (робіт), а також рекомендації керівництву ОНПУ щодо видачі випускникам дипломів 

(дипломів з відзнакою) відповідного освітнього ступеня та певної кваліфікації  приймається на 

закритому засіданні ЕК відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів ЕК, які 

брали участь в її засіданні.  

При однаковій кількості голосів голова ЕК має вирішальний голос. Оцінки виставляє 

кожен член ЕК, а голова підсумовує їх результати за кожним студенту. За теоретичну і 

практичну частини екзамену виставляється одна оцінка. 
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