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1д!

йн от ком! с1|

1{е 11оло)кен1{я розроблено г{а п1/-цстав1 <[{олло>кенг1я про 11орядок створення
та орган1зац!го роботи дер}кавно| екзаменац1йно[ ком|с]| у вищих навчальних
за|<ладах !т<ра|ни>)' затверд)кеного 1]аказом \41н|стерства осв|ти 1 науки }кра1ни
в\д24 травня 201з р. .|Ф 584.

{ер>кавна атестац|я випуск:-:ик1в - молод|пих спец!ал1ст|в {ер>кавного
вищого навчального заклаА} <<1{и|всьт<ий колед)к транспортно| 1нфраструктури)
зд|йснтосться в|дпов1дно до 3ат<огл1в }кра|гти <[{ро вип{} осв|ту>, ,.|{р' осв1ту>,
|{останови (аб1нету \{|н|стр|в 9кра|ни <|{ро затверд}кення Ёац|онально| рамки
квал|ф1т<ац|й)' ||олохсення <11ро орган|зац1го навчального процесу у вищих
навчаль1{их закладах))' за1'верд)кеного наказом й1н|стерства осв|ти 9кра|ни в1д
2 нервня 1993 р. 3\э 161, <[]оло}кення про пор'1до1{ с-1'ворення та орган|зац|го
роботи дер}кавно| екзамена:д1йно1 ;<ом1с|1 у вищих навча.,|ьних закладах
}кра|ни>), затверд}(ег|ого на1{азом й1н|стерства осв|ти | науки !кра[ни в1д 24
травня 201з р.лъ 5в4, заресс'грованого в й1н1стерс'гв1 гостиц|1 }кра|ни 13
червня 201з р. за м 955/2з487 дер>т{авних та галузевих стандарт|в осв1ти та
'
1нтпих нормативних акт|в }кра|ни з питань осв|ти, €татуту {ер>кавного вищого
навч ал ьного заклаАу <<1{и|вський колед}к транспортно| |нфраструктури).
[1|дсумкова дер)кавна атестаг{1я випускник1в проводиться в колед>к| за
акредитоваг1ими напрямами 1 спец1альностями та завер|пусться видаче1о
документ|в встановленого зразка про р!вень осв1ти та здобуту т<вал1ф1кац|го'

зАгАльн| поло)квнн'|
випус!{1{ит<|в - визна!1ення фактинно[
1.

1.1. !ер>кавна атестац|я
в1дпов1дност|
р|вня осв|тньо] та профес|йно| :л1дготовки !]и11ускника вимогам осв!тньоквал!ф|кац1йно| характеристики
в]дпов|дного напряму п1дготовки
/спец1альнос'г] - проводиться п1сля виконання студен'гами м|н1мальних вимог
галузевих стандарт|в вищо| осв1ти.

!ер>кавна атестац|я випускник1в за осв|тньо-квал1ф|кац|йним р1внем
молод1пого спец|ал|ста зд|йснтосться |ер>кавттото квал1ф1кац1йгтого ком|с|сто
(дал|

-

{ерх<авного ком|с|сго).
Атестат1|я: зд]йснгостьс'| на п|дстав| оц|нки р|вня загально-профес|йних 1
спец1ал|зовано-11рофес1йних 1(омпетентностей (знання, вм1ння, комун1кац|я,

автономн1сть

та

в|дпов|дальн1сть, 1нтегральна компетентн!сть) випускнит<|в'
передбане1'1их в1дпов|дним р1внем нац|онально| рамки квал!ф|кац1й 1 осв1тньоквал1ф|л<ац|йними характеристиками фах!вц|в за напрямом п1дготовки
/спец]альн|ст:о'

'2. Аля

проведег{ня державнот атестац!1 випускник1в [ерхсавного вищого
навчальг{ого за1(ладу <1{и]вський колед}( трагтспортно| |нфраструктури) за
осв!тньо-квал|ф1кац1йгтими р1внем молод1пий спец|ал1ст створгоготься !ер>кавн1
квал!ф|кац1йн1 ком|с||. [ерм1ни проведення деря{авно| атестац1| визнача1оться
\

т<вал1ф1кац1йништ

робочими г{авчальн ими п[|анами 11!дго.1.овки
фах!вц1в та
]|ро|(есу. |ер>кав;+!й а.гес.т.аг{|[ тт1д"цягас ко}(ен
студегтт
нн'{ ним навчального 11'{ану за в1дпов!дним

'',!',"'-

р1внем.

1'3' (Рормування, оргат-т|зац1то
роботи та контроль за д1яльн1стго !ер>кавних
-. к0м !с! и 3д| ис[!к)с
^

:

дирек_гор.

1'4. Фугткц1ями та обов'язками
!ер>кавно| ком1с1] с:
- 1(омпле1{сна перев|рт<а й от1|нт<а науково-теоретинно|

та

практиннот

фахово| п|дготовки стулент|в-випусйик1в (молодгпого спец1ал|ста) з
мето!о встановлення в1дпов1дност1 |х т<вал1ф|т<ац1йного
р|вня
державних та галузевих стандарт!в, навчальним планам | програмам

"'''!''

п|дготовт<и;

- вир||пег!ня 11итань про присвосння випускникам в!дпов|дно|
квал|ф|кац1|
та видачу диплома (звинайлто.о зраз1{ а чи з в!дзгтакото);
- розробка пропозигд!й щодо г1одал1ьш{ого гтол1гтшен{{я
якост| гт|дготовки

фах|в;т|в з в|дгтов!:цного налрятму |спец|альност|.
1'5' !еря<авна ат'ес'гац!я випускнил<!в прово
дитьсяу форм1 дер)!(авного екзамену
або захисту дипломг|ого прое1(ту. Форма проведе1{ня
дер)кавно| атестац1|

визначасться галузевим стандартом вищо| осв1ти
в1дпов1дного напряму

п|дготовт<и/спец] альн ост!

.

1'6' 11рограма держав!]ого екзамену визначасться загально-профес|й
ними
спец1ал|зовано-профес1йними 1{омпетентнос тями
випускник1в, як1 п|длягаготь

1

оц|нгованнго в1дпов|дно до осв|тньо-квал1ф1кац1йно|
хара1(тер истики фах|вця за
наг{рямом лт |дготовт< и | спец]альн|стто | в!дпов|дно
до спец 1ал|зац1 [.
1.] . |1ерел1к дисципл|ъл, з яких
формусться програма державного екзамену,
визначасться га.,1узевими стандартами вигг1о?
осв1ти в|дглов|дних напрям|в
п|дготовки/спец1ат; ьностей.

1'8' |1рограма' методика

1'а форма проведення е](замену (усно, письмово,
тестування (мохсливе к()мп'готерне тестувангтя))'
порядок''р!',1.'ц1т захисту
дипломних проект1в, критер1| оц1нтовання компетентностей
на дер}(авному
екзамен| та п1д час захисту виг1ускних квал!ф1кац1йних
роб|т на п|дстав1 цього
поло)кення визнача1оться ци1{ловими ком|с1 ями,
що випуска}оть молод1пих
спец|ал!ст!в, погод)ку1оться з \4етс
дично}о радо}о та затверджу}оться
[1едагог|чно1о радо}о коледжу.
1'9' €туденти забезгтечу}оться програмо1о
дер)кав1-1ого екзамену (додаткового
державного е!(замену) не п|зн!гпе н|ж за чотири м1сяц1
до проведення
атестац]|.

державнот

1'10' {ипломн] прое1{ти пода[оться студентами
навипускову ци1(лову т<ом|с1то
у
визначе1{ий [1едагог1чгто:о
РаАото колед){(у терм1н, але !{е п1зн|гпе н1ж за два
тижн! до д!{'] захис.гу в !ер>каг;н|й ком|с!1'.

2.

лоР ядок комплвктувАнн'{ д[ Р}кАвн

оБо|]'язки

голови,

чл[н|в

тА спкРпт

о[

ком|с|

|.

двк (дкк)
^Ря
2.1. !ерхсавна ком1с1я створк)сться як сди|1а дл'! денно|, заонно:
форм навчання
з кожного г1аг]ряму гт1дгот'овки/спец|а:тьност| '|'а г]ев1{их осв1тт:ьоквал1ф|кац|йних р|вн1в. 3а на'!вност| велико| к1лькост1 випускник1в мо)|(уть
створ]оватись дек|лька ком1с1й з одн1с| | т1с| >к спец1альност1' а за наявност1
мало| т<!льт<ост! випус1{нит<|в з одн1с| спец|альност| (ло 6 ос1б вкл}очно)
ком1с|я для спор|днених спец1альгтостей.

-

сп|льна

€писки

гол!в {еря<авних ком1с|й, зав|рен1 п|дписом директора колед)ку'
пода}оться в!дпов1дальним сп|вроб1тником навчального в1дд1лу у двох
прим|рниках на затверд)кення до {епартаменту вищо] осв|ти й|н|стеротва
осв|ти 1 науки }кра|ни не п1зн|гле, н|ж за два м1сяц1 до початку роботи

!ер>кавьто| т<ом|с1].

2.2. !ер>кавгта ком|с|я створгосться щор1нно
ком|с|] та д!с впродов}( календарг1ого року.

2.2.1. [о-гтова

у

склад| [олови

дкк

1 член1в

дкк

призначас1'ься директором 1(олед)ку за поданням
зав|дуван1в в|дд1лень з числа пров|дних фах|вц!в галуз1, як правило'
представгтик|в дер)кавних та недер)кавних п1дприсмств' устаг!ов) |нгших внз,
як| готуготь фах1вц|в з того )к напряму та спец1альностей. Фдна 1 та сама
особа може бути голово}о |ер>кавно| ком1с1| не б1льтпе трьох
рок1в посп1ль.
2.2.2' 3аступником голови {ер;кавно| ком1с|| (за необх]дн1стго) мо}ке
призначатися дире1{тор колед)1(у або його заступники' голова випускаточо]
циклово| ком1с1[ або один |з член|в !еря<авно1 ком1с![.
2.2.з. 1{1льк|сттий склад {ер>т<авно| ком1с|| визначасться в|дпов1дно до Ёаказу
дире1(тора колед)ку <[{ро затвердх(ення норм часу для планування 1 обл|ку
навчально| роботи> ! не мо)ке перевиш{увати л'яти ос1б.
2.2.4- [{ерсона.лтьний склад /{ер>кавно| ком!с!| 1з зазначеннятм ][ обов'язт<|в
затверд)кусться г{аказом дире1(тора |{олед}ку не п!зн!гпе н1>к за м!сяць до
початку роботи {ер>кавтто? ком|с1|.
2.2.5. {о ск.]1аду !ер>кавно[ ком1с|] входять: зав1дуваи1 в|дд]леннями
викладач1 циклових ком1с|й. {о складу !ер>кавно[ ком|с1| мо>куть входити:
директор |(оледжу або його заступни1( з навчально| роботи.
Фдна й 'та сама особа не може одночасно входити б|льш н|>к до одн!с?
1

!ер>кавно[ т<ом1с1: за в1дпов1дним осв|тньо-квал1ф1кац|йним р1внем.
2'3. Фплата прац1 [олови ком1с||, ят<ий не с прац|вником колед)ку' зд1йснгосться
погодинно в]дпов|дно до чи}1ного законодавства' }часть у робот| {ерх<авно[
ком|с|| член|в дкк
праг{|вник|в колед)ку планусться' викл|очно' як
педагог|нгте наванта)ке нь1я.

2.4' 9лени

[ер>кавно| ком1с1| беру'гь участь

екзаменаторами.

у

зас|даннях

дкк |

с

2.5. €екретар !{ом1с|| призначасться г{аказом директора з числа прац1вник|в

колед}ку. €екретар

дк1{ не с члеЁ!ом ком|с1].

2.6. [олова /{ержавно: ком|с!|:

головус на зас|даннях А((;
- мас бути присутн1м на вс!х зас1даннях А((;
- ознайомлюс вс1х ч-гтегл!в ком!с![ з !х правами та обов'язками;
- забезпечус роботу ком|с[| в|дпов1дно до затвердх(еного
розкла0у,'
- контрол!ос роботу секретаря ком1с1| щодо п1дготовт<и необх1дних
документ1в до почат1{у роботи ком|с1| та оформлення протокол|в !((;
- с1<ладас зв|т про роботу дкк
2.1. [[роведення вс1х ф'р* дер)кавно| атестац|] в|дбувасться в присутност|
[олови дкк та б1льгпост1 ]т член|в.
-

2.8. 3ас|д\ання |ер>кавно] ком1с]1 оформля}оться протоколами за встановленото
формого. Б протоколах в1добра>каготься:
-

запитан1]я, 11оставлен] студенту'

оц|нка, отримана студентом п|д час дер)кавгто[ атестац1|.
Р1гпення ком|с|1' про присвосння студенту квал1ф|кац1:
-

за

в]дпов]дним

напрямом п|дготовт<и/сттет11а-гльн|ст'го 1 осв|'гньо-;<вал|ф1т<аг1!йним р|внем та про
видачу йому диплома (:загального зразка чи з в1дзътакою) в!добрахсасться у
[{ротокол| зас1даьтт-тя {Б1( про присвосння квал1ф1кац!|.
2.9. €екретар |ерх<авгто1 ком1с![ несе в|дпов|дальн]сть за правильне 1 свосчасне
оформлегтт-ля документ|в дкк.
|{омилки та виправлення у протоколах
!ерткавно| ком|с|] не допуска}оться.
€ет<ретар дкк повинен:
2.9.|. /{о понат'ку роботи {ерх<авно| ком1с1|:
- отримати у канцеляр|| блант<и протокол1в {ерхсавно| ком!с||;
- п1дготувати в|дом1сть результат]в комп'го'герного тестування студент|в
з1 спец|альност'| (якщо таке перелбаиасться):
-

отрима'ги в кант1еляр|| коледжу: наказ директора коледх(у про
затверд)1(е1]ня персональЁ{ого складу {1{(; затверд)к ет;ий розклад
роботи

А1{(; список стуАен'г!в' дог1ущеЁ|их до дер}1(авно| атестац|[; подання щодо
надання рекомендаг11| про ви!\ачу диплом1в з в1дзнакого; п]дтверд)кення
щодо випуску за в|дпов|дним напрямом п1дготовки/спец1альн1стто |
осв]тньо-квал[ф1кац|йним р1внем, подання голов| !ер>кавно: ком|с11 щодо
захисту дипломно| роботи; зведен| в1домост! усп!гпност1 випускник1в;
зал|ков1 кни}к1(и та |нтп! документи (накази, дов|дт<и), як| необх|дн| для
забезпечення як1сно| та квал1ф|ковано] роботи !ерэкавно| ком|с|].
2'9.2.Ё1е п1зн1гпе як за один день до зас|дання {ер>кавно| ком1с1| |з приймання
держав11ого екзамену отримати в|двипусково1 циклово| ком|с||: програму
екзамену; техн1нн1 засоби, лабораторне обладнання' демонстрац|йн1 та
дов1дков| матер1али, необх1дн] для використання студентами п1д час
п]дготовки та в|дпов!д| г1а питання дер)кавного екзаме|-1у.

2.9.з. }продовя< терм1ну роботи !ер>кавно| ком|с|]:

- довести до в|дома голови | член|в дкк

|нформац|то,

що стосусться

робо'ги ком1с1[;
- вести протоколи зас1дань !еря<авно| ком|с1|;
- п1дготувати для директора коледжу 11акет документ|в, необх|дних для
не сп|вроб!тника
зд|йонення ттогодинно| ог!.]1а'ги робот'и го'|ови

дкк

|{олед)ку.

2.9.4, [11сля завер1|тення зас1дання [ержавно[ ком1с1[ 1з захис'гу дипломних
проект1в:
-

повернути

на випускову циклову

ком|с|го випуст<н|

т<вал|ф1кац1йн1

роботи |з зазгтачено}о на титульн|й стор|нц| оц1нкого (за п|дписом [олови
дкк) та отриман1 супров|дн1 документи.
2.9'5. 9продов)к трьох робоних дн|в п!сля завер|пення роботи {ер>кавно|
ком1с11:

- подати заступнику директора з навчально| роботи один прим|рник зв|ту
[о-глови дк), книгу протокол|в зас1дання !ерх<авно| ком!с![, письмов|
гтроведенгт1 письмового екзамену), як| ма1оть
в|дпов1д1 студент'|в

('р,

зав|рен1 тт|дписами голови | вс1х член1в !ер>кавно| ком1с|1,
оформлен1 в книгу: прогшит|, пронумерован| 1 скр1плен| печаткого
колед)ку' зв!т про резу]1ьтати складання дер)кавг!их 1спит|в та захисту
ди г1ломн их г1рое к-т'1 гз, про оргаьт |зац| то робо'ги /-[ер>кавтто| ком с|[;
- г|ере/{а'ги зав|дуточому в1]тд|"гтенням колед>ку оформлегт| зал]ков1 книжки.

бути

1

3.

оРгАн1зАц1я

|

поРядок РоБоти дкк

3.1. {ер>кавьт| ком|с|| прац1оготь у терм1ни, визначен! граф1ком навчального
процесу на поточний навчальний р|к, що розроблясться на основ| навчальних
план|в напрям1в п|дготовки та спец|альностей, затверд}кусться директором
коледжу й доводиться до випускових ци1{лових т<ом|с|й до початку навчального
року.

€кладагтня

дер)кавного

екзамег1у' захист

проводиться' як правило' в прим1щеннях колед)ку.

!

витгадт<у неяв1(и студен1'а

дипломних

проект1в

на зас1дання {ер>ка:зно1 ком1с1] з пова)кних

причин (раптове захворговання студента' нещасний виладок) смерть близьл<их
родин!в), п1дтверля<ених в!д;-тов1дними документами, 1 перенесенням' за
р1штенгтям голо1]и дкк' екзамену або захис'гу дипломно| роботи на б1льпт п|зн1й
терм|н, граф1к роботи дкк мо)ке бу'ги г{одов)кений до 30 нервня поточного
навчального року.
3.2. [ля проведення усних дер)|(авних е1(замен1в та захисту дипломних проект1в'
як правило' планусться не б!льгпе 15 ос1б на один день роботи дкк
(екзаменац|йна група)'
|1р, склада}1|-{| деря<авг1ого екзамену в письмов1й форм| допускасться
об'сднанн'! в один пот1к не б|льгпе двох екзаменац1йних [ }|1, а лри складанн|

екзамену в тес]'ов|й форм| - дог|ускас'1'ься об'сднання в один пот]к не б|льгпе
чотирьох е1{заменац|йт-лих груп.
3.3. {окуме1]том' що надас дозв|.гт на допуск студента до складання дерх{авних
екзамен1в та захисту дипломних проект:!в в!дпов|дного
р|вня, с наказ директора

колед}1{у.

3.4.3ав|дуточий в|дд|ленгтям не п|зн1гпе н|х< за один день
дкк передас до !ерх<авгто| ком!с1| так| матер|али:
- на1{аз дире1{тора

з напряму/с

пегц|

до початку роботи

колед)ку про затверд)кення персонального складу дкк

альгтост!

;

роботи /]|{к, узгод(}(ений з ;'о-гтовото !ер>кавно1 ком1с1[;
- список студе1{т1в, /1опу|цених до дер}кав!'|о| атестац!];
- за"ц]ков! кни}кки с:'уАент|в;
- зведен| в|домост| усп|плност| випускник1в.
з.4.1. Ёе п]зн!гпе н1>к за один день до с|(ладання державного екзамену
випускова циклова ком1с|я 1]адас {ер>кавн1й ком|с1[:
- програму екзамег1у;
- комгтлект екзаменац|йних б1лет1в, вклточа!очи вар|анти комплексних
завдань, письмових контрольних роб1т тощо;
- техн]чн1 засоби, лабораторне обладнання' демонстрац1йн1 й дов1дков1
матер|али' необх1дн| для використа11ня студентами п!д нас п1дготов1(и;
клточ| правильних в1дпов!дей (при проведенн| екзамену у форм1
- розк.]]а/1

тестувагтня).

з.4.2. [1ро;'рама дер)кавг1ого екзаме|{у' екзаменац|йн| б|лети, вар1анти
завдань' пере.п1к наочного г1рила/_1дя й мат'ер1ал1в складаготься викладачами
проф1льних ци|(лових т<ом1с|й 1 затверА)ку1оться за поданням виг1ускових
циклових ком|с1й р|тпегтням |1едагог|чно] ради колед}(у. Ёа кожному
екзаменац1йному б1лет1 проставляеться п!дпис [олови (заступника голови)
педагог1чно[ ради.
|{рограми дер}(ав11их ет<замен|в оприл}однго}оться

чотири м|сяц| до початку роботи

!{{(: на

не

п1зн|гпе н|ж за
сайт] коледх{у' структурних

навчальних п|дрозд|л]в та стендах в|дд1лень.
3.5. €труктура ко)кного державного екзамену, порядок 1 форма перев|рки знань
студент|в п|д нас дер)кавно[ атестац|| встановлгоготься випускового циклово!о
ком|с1сто 1 затверл)ку1оться [1едагог1чно!о радо1о колед)ку.
3.6. 3ас|да1]ня /{ерхсавно[ ком]с!| с: в1д;<ритими ! проводяться за участго б!льгп
н1>к половини !1 складу 'га оботз'язкотзо[ присут'г1ост1 [олови
3ас1дання

{ер>кавно1 ком1с1| оформлтя!оться протоколом.

.[((.

[ривал!сть зас|дання не повинна перевищувати ш]ести академ1нних годин
на де1]ь. ?ривал|сть усного дер)кавного екзамену з 1{о)1(но] дисципл|ни, як
правило' не повинна перевищувати 30 хвилин. [{ри проведенн1 письмового
дер)1(авного екзаме1]у на пот1к вид|лясться не б|льгпе двох годин, при

1

проведенн1 дер)кав11о].о екзамену у вигляд1 комп'!отерног'о тестування
з половино]о годиг1 на 11о.1-|к.

-

до двох

!ля розкриття

зм|с'гу випуск1-1о| квал1ф1кац|йно| роботи студенту надасться
до 15-ти хвилин. [[!сля допов|д| випускник в1дпов1дае на питанн'| член|в дкк.
3апитання можуть стосуватися я1< теми виконано| роботи, так 1 бути загального
характеру - в ме)ках дисципл|тт спец1альност| й спец1ал|зац1|, як| опано вувалися
студентом в коледж|. [{|сля в|дпов|дей на питання заслуховуготься або
зачитуготьс'1 в1дгуки т<ер1внит<а (особисто ними або одним з член1в дкк)
3.7 .

3авергпусться захист в|дпов1ддго випуск|{и|(а

зауваження.

на

висловлен1

у

в1дгут<ах

3.в. Фц1нтовання результат1в ск'1адання дер)кавних екзамен|в або захисту

випус1{них квал!ф|:<атц|йних роб1'т'зд1йснюст'ься за вимогами затверд)кених
засоб|в д|аггтостит<и я;сост| вищо| осв|ти за в|дпов|дгтими напрямами
п|дготовки/спец1 альностями.
[{ри визначет:н| оц1нт<и випускно| квал1ф1кац|йно| роботи береться до
уваги р1вень теоре'гично|, науково| та практично| п|дготовки студент1в.
Биконання вс1х екзаменац1йних завдань з комплексг1ого дер)кавного
е1{замену (лерхсавного е1(замену) е обов'язковим. Ёезадов|льна оц|нт<а з одного з
екзаменац|йних завда}{ь с п1дставо!о для виставлення незадов1льно| оц|нки за
дер)кавг1ий екзамет_т } ш1лому.
[[1дсумкова оц!л'тка 1(омплекс!1ого дер)кавного екзамену (Аерхсавного
екзамену) визгтанасться як середня з позитивних оц!нок за ко)кен вид
екзаменац1йних завдань (якщо 1нгпе не визначене г|рограмо!о дерх(авного
екзамену).

Р!ш:енгтя ]]ер>кавгто| ком|с!| про оц|гтку :]}]ань, виявле!]их

при складанн1
екзамен|в або захист| 1]иг!ускно| квал|ф|кац!йно| робот'и, а тако)к про
присвосння с'гу]]ег1'гам квал1ф!ка-г11| 1'а видан11я випуск]]икам диплом|в
(загального зразка ни з в1дзнакого) приймасться на закритому зас1данн| ком|с||

в1дкритим голосува1]ням б|льгп1стго голос1в член1в т<ом|с1|' як1 брали
унасть у !1
зас|данн1. 3а однаково[ к1лькост1 голос|в голос [олови
дкк е вир|шлальним.
3.9. [туле|]там' як! отрима]7и лозитивгт| оц1нки за передбаченими програмо}о
п!дготовт<и формами дер}(авно| атестац1|, р1гпенням !ер>кавно| ком1с||
присво}осться т<вал|ф1кац|я в|дпов1дно до отриманого напряму п|дготовки/
спец1альност] 1 видасться диг1лом встановленого зразка.

Р|гшення щодо видан1 студенту диплома

з

в1дзнакото приймасться
{ер>кавгтого ком1с1сго за результа'гами дер)1(авг|о] атест'ац1[ т.а з урахувангтям ус|х
наданих до |(( матер|а.:л1в, ял;<| засв!21ную'|'ь, ш]о навча.]1ьг{! дося:гнення студента
п1д час навча1-1ня 'за да1]им осв]тньо-квал1ф|кац1йгтим р|внем в|дпов1даготь
вимогаш{ [1олох<ен!{я про диплом з в]дзнакого.
3.10. !',що в!дпов1дь студента на дер)кавному екзамен1 або захист випускно|
квал!ф1кац1йно| роботи гте в1дпов1дас вимогам р|вня атестац||' {ерх<авна ком|с!я
ухвалгос р|гпення про ]€, що студент не пройгпов дер}(авну атестац!го | у

протокол| зас|дання !ер>кавно| ком1с|1

йому

проставлясться оц|нка

! тзипа]1ку, я1(п{о с'гудент' не з'явився на зас1дання {ер>кавно[
ком!с|: для ск]]адаг{ня екзамен1в або захисту випускно] квал1ф|л<ац1йно|
роботи,
у протокол1 зазначас'гься' ||цо в1н с не атес'гованим у зв'язку з не'|вко}о на
зас1дання. 9кщо студег1т не з'явився на зас!дання дк1{ з пова)кно| принин!, 1{Ф
п1дтверджусться в1дпов1дт-тими документами' йому мо}(е бути встановлена |нгпа
дата складання [спиту (захисту випускно| квал|ф1кац1йно| роботи) п|д час
роботи дв1{ (в1дпов1дно до п.3.1 . цього |{оложення).
(<незадов|льно>.

€туАент, який отримав незадов1льну оц!нку при складанн1 дер>кавного
екзамену .або на захист| випускно| квал1ф|кац1йно[ роботи, в1драховусться з
коледжу' йому вид1асться академ1нгла дов1дй, ,.'''',овленого зраз!(а.
! випадках' коли захист випускно1 квал|ф!кац1йно| роботи визна€ться
незадов|льним, {ерхсавна л<ом|с1я встановл}ос' чи мо)ке студент подати на
повторний захист ту саму роботу (проект) з доопРац1ованням' чи в1н
зобов'язат:ий опрац1овати нову тему, виз11ат1е!]у в!дпов1дното циклового
ком!с1с:о' у наступг1ому 11авча]{ь1-!ому роц|.
3.11. €туАегтт'и, як1 не склали 21ерхсавн| екзаме!]и або не захистили випускну
квал1ф|кац1йну роботу
зв'ятзку
неявкого без пова)кних причин або
отримаг{ням незадов|льно] оц|нки' ма!оть право на повторну (з наступного
навчального року) дер>т(авну атестац1го протягом трьох рок1в п|сля в|драхування
з БЁ3 (у пер|од роботи, зг1дно затверд}кеного щаф|т<у' {ер>кавно] ком1с1] з
в1дпов1дного напряму/спец1альност1). [{ерел|к дер)кавних екзамен|в
визначасться за навчальним планом, чинним на момент повторно| державно|
атестац1|. [1овторгто склада}оться т1льки т| дерх<авн1 екзамени' з яких була
отримана незадов|льна оц1нка.

у

4.

з

п1дв[двння п1дсумк1в |,оБоти дкк

. Резу:тьтати письмових

/1ер}1{авних екзамегт [в оголо11{у1оться [ оловото
!ерх<авно] ком|с1[ ;;|слят перев|рки роб!т' не п[зн1гпе настуг!ного дня, а оц|нки з
усних ет<замен!в та захисту випуск1]их |(вал|ф|т<ац1йних роб1т оголо|пу}оться в
4 ,1

день ]х складання (захисту). } протокол заносяться: ог1|нки, одер>кан| на
дер)каних екзаменах або п|д нао захисту випускно| квал1ф1кац|йно| роботи;
запитання' поставлен1 випускников|; особлив| думки член]в деря{авно| ком1с1|;
здобутий осв1тньо-квал|ф|кац|йт;ий р1вень; р|тпення щодо видая\ диплома
-

звичайного зразка або з в|дзнакото.
|1ротокол гл!дписус голова й члени !ер>кавно| ком|с1т.
1{нига протокол!в збер1гасться в канцеляр1| колед>ку.
4-2. 3а п|дсумками д!яльност! !ер>кавно| ком1с|т ]| [олова складас зв!т, який
затверд}(усться на |[ закл}очному зас1данн|.

!

зв1т| в1добрая<а}оться:

- р1вегль п1дго'т'овки фах1вц|в з гтевгтого 1-1а!-1ряму п1дготовки/спец|альност1
й характеристи1{а знань, ум!нь, ком11етентностей виттус;<ник1в;
- як|ст'ь ви!{онання дипломних проект1в;

1

- а1('гуальн1сть 'гематики ди11ломних проект1в та в1дпов1дн|сть сунаст]ому

стану нау|(и' техт.т|ки й виробгти|цтва;

-

вказу}о'1'ьс'1 1тедолт1ки, допущен|

у

п|д1г.о.говц1 фах1вт11тз,

забезпеченн'1 орга1{1залц|| роботи |{ер>кавно[ ком1с1| то111о.

}

заува)кення щодо

зв1т| на/-1аготьс'1 про11ози;д1] щодо:

- гтол|птгтення якост1 п1дготовки
фах1вц1в;
-

усунення недол|г<1в

в

орган|зац1[ проведення дер)кавних екзамен]в

|

захисту випускних квал1ф1кац1йних роб1т.
4-з. 3в|т про роботу дкк, п1с:тя обговорення на за10}очному зас|данн]
!ер>кавно] ком1с||' подаеться дире1(тору колед)1(у у двоти)кневий стро1('
4.4' Результати роботи, пропозиц1| 1 рекомендац|? дкк обговорго}оться на
зас|данн| випус1(ових циклових ком1с|й, |{едагог!чно: Ради колед)ку.
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