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1.3. Загальна процедура атестації 

Для проведення державної атестації щорічно створюється  державна екзаменаційна комі-
сія. Її повноваження діють протягом календарного року, але збирається вона у визначені терміни 
для прийому державних іспитів і захисту дипломних та магістерських робіт. 

Голова ДЕК призначаться Міністерством освіти і науки України за поданням ректора уні-
верситету. Як правило, головою ДЕК буває досвідчені професор вищого навчального закладу, 
доцент, чи представники державних органів або підприємств. До складу комісії входять викла-
дачі випускаючих та профільних кафедр, а також провідні фахівці народного господарства. Пер-
сональний склад ДЕК затверджується ректором не пізніше ніж за місяць до початку роботи. 

Державна екзаменаційна комісія працює у терміни, передбачені навчальними планами 
даної спеціальності. Графік її роботи затверджується ректором. 

Проведення державного іспиту передує захисту випускної роботи студентами бакалавр-
ської програми. Може передбачатися державна атестація бакалаврів лише у формі прийому 
державних іспитів. Студенти, які не склали державний іспит, допускаються до повторного скла-
дання протягом трьох років. 

Існує певні критерії завершеності кваліфікаційних робіт. В кінцевому рахунку для розг-
ляду і захисту кваліфікаційної роботи на засіданні ДЕК подаються: 

− відомість складання державних іспитів, іспитів і заліків з дисциплін, курсових проек-
тів та робіт, а також практик, що передбачені навчальними планами; 

− залікова книжка; 

− кваліфікаційна робота (випускна робота бакалавра, дипломна або магістерська робо-
та); 

− відзив наукового керівника; 

− рецензія фахівця відповідної кваліфікації (одного з викладачів даного навчального за-
кладу – внутрішня рецензія на випускну роботу; провідного фахівця у даній галузі – зовнішня 
рецензія на дипломну роботу; досвідченого науковця з даної проблематики – відгук опонента на 
магістерську роботу). 

В ДЕК можуть бути подані також інші матеріали, що характеризують наукову та практи-
чну цінність кваліфікаційної роботи – друковані статті за темою роботи, документи, які підтвер-
джують практичне застосування результатів, макети, зразки матеріалів, виробів тощо. 

Здобувачі академічного ступеня "бакалавр", які успішно пройшли державну атестацію, 
отримують диплом про здобуття базового рівня вищої освіти за відповідним напрямом підгото-
вки та кваліфікації бакалавра. 

Здобувачі кваліфікаційного рівня "спеціаліст" та академічного ступеня "магістр", які 
пройшли державну атестацію, отримують диплом про здобуття повної вищої освіти та відпові-
дної кваліфікації спеціаліста або магістра за відповідною спеціальністю. 

Бакалаврам, які мають не менше 75% відмінних оцінок з усіх навчальних дисциплін і 
практичної підготовки, оцінки "добре" з інших дисциплін та оцінки "відмінно" за результатами 
державної атестації, видається диплом з відзнакою. Умовою отримання  спеціалістами або магі-
страми диплому з відзнакою, крім того, що вони мають не менше 75% відмінних оцінок з усіх 
навчальних дисциплін і практичної підготовки, оцінки "добре" з інших дисциплін та оцінки "ві-
дмінно" за результатами державної атестації, є наявність диплома бакалавра з відзнакою. 

Студенти, які отримали незадовільну оцінку при складанні державного іспиту або при 
захисті кваліфікаційної роботи, відраховуються з університету та одержують академічні довідки 
встановленого зразка [16]. 


