
ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ 

Студент, який склав передбачені навчальним планом заліки та 
екзамени, успішно пройшов усі види практик, вважається таким, 

що завершив повний курс навчання. Право на отримання диплома 
державного зразка випускник набуває в результаті державної 
атестації. Для проведення державної атестації створюються 
державні екзаменаційні комісії (ДЕК). 

Складання державної атестації – державних екзаменів або 

захист дипломних магістерських/бакалаврських робіт (проектів) – 

проводиться на відкритому засіданні ДЕК. Форма державної 
атестації передбачається навчальним планом. Допуск до державної 
атестації надається згідно з наказом ректора. 

Комплексний державний екзамен з базової освіти студенти-

бакалаври складають на останньому році навчання, після успішного 

завершення всього навчального курсу базової освіти.  

У разі, коли студент склав державну атестацію на «відмінно» і 
не менше ніж 75% усіх оцінок у додатку до диплома «відмінні», а 
інші «добрі», до того ж він виявив себе в науковій (творчій) роботі, 
що підтверджується рекомендацією випускової кафедри, то за 
наказом ректора, на підставі рішення ДЕК, випускник отримує 
диплом бакалавра з відзнакою.  

Випускникам – спеціалістам та магістрам формою державної 
атестації передбачено захист дипломної магістерської роботи 

(проекту). 

Диплом про вищу освіту з відзнакою після завершення 
навчання за ОКР спеціаліста, магістра видається за результатами 

навчання за зазначеним ОКР незалежно від результатів навчання на 
рівні бакалавра. 

Порядок підготовки, написання та захисту дипломної роботи 

визначено у Положенні про дипломну магістерську роботу, 

затвердженому Вченою радою (прот. № 3 від 24 листопада 2011 р.). 

Теми дипломних робіт обираються студентами на початку 

навчання за програмами «магістр», «спеціаліст» і затверджуються 
наказом ректора для студентів денної/заочної форми навчання, 
протягом першого місяця навчання студента. Виконання дипломної 
роботи здійснюється протягом трьох місяців у терміни, передбачені 
графіком навчального процесу. 

Термін подання дипломної роботи на кафедру має бути не 
пізніше ніж за 15 днів до початку державної атестації. Проведення 
попереднього захисту дипломної роботи – за 10 днів до початку 

державної атестації. Кінцевий термін подання переплетеної роботи 



із зовнішньою рецензією (для магістрів з двома зовнішніми 

рецензіями) – за 5 днів до початку засідання ДЕК із захисту 

дипломних робіт.  
Студент, дипломна магістерська робота (проект) якого не 

допущена до захисту, відраховується з університету і йому видається 
академічна довідка. 

У випадку, коли захист дипломної роботи (проекту) визнано 

незадовільним, державна екзаменаційна комісія встановлює, чи 

дозволяється студентові подати на повторний захист роботу за 
раніше затвердженою темою, чи опрацювати нову тему, визначену 

кафедрою. 

Студентові, який закінчив повний курс навчання, але не склав 

державної атестації з поважної причини (документально 

підтвердженої), за дозволом ректора можливе продовження 
навчання до наступного терміну роботи державної екзаменаційної 
комісії. 

Студент, який отримав незадовільну оцінку на державній 

атестації, або не був атестований у визначений термін через інші 
причини, відраховується з університету і йому видається академічна 
довідка. Повторно скласти державну атестацію дозволяється на 
контрактній основі в наступні терміни роботи державної комісії 
протягом трьох років після закінчення курсу теоретичної та 
практичної підготовки. 

Студенту, який виконав усі вимоги навчального плану, захистив 
дипломний проект (роботу), склав державні екзамени, рішенням 

державної екзаменаційної комісії присвоюється кваліфікація фахівця 
відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та видається державний 

документ про освіту встановленого зразка. 
Згідно з ініціативами Болонського процесу щодо затребуваності 

європейським ринком праці усіх академічних ступенів та 
кваліфікацій, спрощення процедури їх визнання в КНТЕУ вико-

ристовується Додаток до диплома (DIPLOMA SUPPLEMENT) 

порядок отримання якого регламентований і розміщений на сайті в 
розділі «Довідник студента». 
 


