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покликаний виявити обсяг знань та професійних навичок, здобутих студентами 

протягом навчання в коледжі. 

Завданням державної екзаменаційної комісії є встановлення фактичної 

відповідності рівня підготовки випускників вимогам освітньо-кваліфікаційної 

характеристики молодшого спеціаліста з даної спеціальності. Консультації 

проводяться згідно графіку протягом відповідного навчального року. 

2.  Структура екзаменаційного завдання 

Для проведення комплексного державного екзамену розробляється пакет 

комплексних білетів. Зміст білетів комплексного державного екзамену охоплює 

матеріал фахових навчальних дисциплін в рамках їх програм. Пакет комплексних 

білетів затверджується на засіданні циклової комісії, підписується головою циклової 

комісії і затверджується директором або заступником директора з навчальної 

роботи. Білети виготовляються в достатній кількості і зберігаються на умовах, що 

виключають передчасне ознайомлення з ними студентів до початку екзамену.  

При визначенні загальної оцінки з комплексного кваліфікаційного державного 

екзамену приймаються до уваги рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки 

студентів. 

Рішення державної кваліфікаційної комісії про оцінку знань, виявлених при 

складанні комплексного кваліфікаційного державного екзамену, а також про 

присвоєння студентам кваліфікації та видачу 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 вирішальним. 

Оцінка складання державного екзамену оголошуються у день його складання,  

після оформлення відповідного протоколу засідання державної комісії.  

 3. Порядок проведення комплексного державного екзамену 

Складання комплексного кваліфікаційного державного екзамену проводиться 

на відкритому засіданні державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії за 

участю не менше ніж половини її складу при обов'язковій присутності голови 

комісії або його заступника. До обов'язків ДКК входить контроль за проведенням 

комплексного екзамену, перевірка  завдань і їх оцінка, оцінка за відповіді на 

практичні завдання та додаткові питання комісії та загальної оцінки за комплексний 

державний екзамен. 

Всі студенти випускних груп діляться на підгрупи по 10-15 чоловік.  

Для виконання завдань кожному студенту відводиться індивідуальне робоче 

місце. Відповіді на екзаменаційний білет записуються студентом в спеціальні 

проштамповані аркуші.  

Для виконання екзаменаційних завдань студент може використовувати ручки, 

олівці, лінійку, калькулятор, визначений цикловою комісією роздатковий матеріал. 

Усі інші матеріали, такі як: довідники, словники, записи, конспекти, тощо, а також 

засоби мобільного зв'язку і будь-які носії інформації протягом екзамену студентам 

використовувати суворо забороняється.  
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Студенти, які позитивно склали комплексний кваліфікаційний екзамен рішенням 

державної комісії присвоюється кваліфікація у відповідності до отриманої 

спеціальності і видається диплом встановленого зразка. 

Студент, у якого є загальні оцінки «відмінно» не менше, ніж з 75 відсотків усіх 

дисциплін навчального плану, а з решти дисциплін оцінки «добре» і склав державний 

екзамен з оцінкою «відмінно», а також виявив себе у науковій (творчій) роботі, що 

підтверджується рекомендаціями циклової комісії  дисциплін, видається диплом з 

відзнакою, про що записується у протоколі засідання комісії. 

Студент, який отримав незадовільну оцінку при складанні державного екзамену 

відраховується з коледжу. Йому видається академічна довідка встановленого зразка.                                 

Якщо студент не з’явився на засідання державної кваліфікаційної комісії для 

складання екзамену, то в протоколі комісії 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, мають право на повторну атестацію на наступний термін роботи 

державної комісії протягом трьох років після закінчення навчання в коледжі. 

Усі суперечливі питання щодо підсумкових результатів комплексного 

державного екзамену розглядаються і вирішуються ДКК. 

За підсумками діяльності державної кваліфікаційної комісії складається звіт, або 

протокол, в якому повинні бути відображені рівень підготовки спеціалістів з даної 

спеціальності і характеристика знань студентів. Де вкуазується недоліки допущені у 

підготовці спеціалістів, зауваження щодо забезпечення організації роботи державної 

комісії. У ньому даються пропозиції щодо покращення підготовки спеціалістів, 

усунення недоліків в організації проведення державного екзамену, рекомендації щодо 

направлення на навчання студентів для продовження освіти у навчальних закладах III і 

IV рівнів акредитації. 
 

 

 


