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Метою dер1!савноi аmеспацii' сlпуОенmа с визЕаченвя факти.пrоТ вiдповiдIостi йоIо
Еiдготовки вимоIам освiтIiьо-квалiфiкацiйЕоI характеристики.
Деря(ав!Iа атестацiя здiйсIrю€ться

оцiнюс piBeHb на)тово-теоре

ги

державЕою квалiфiкацiйпою комiсi€ю

(ДКК). ДКК

ччоi i лракти.оlоl пiдоlовl(и вил)скликiв. вирjш}l оитан|Ui

про здоб}ття певного ocBiтпboao рiвня, присвоенвя вlдповiдяоi квмiфiкацii та видачу
док)меЕта гро вищу ocвiTy.

KoMicb ri всгсяовленrrя вiдповiдностi рiвня ocBitHboi пiлtоrовкл калрiв ло
вимог освifilьо-професiйrrоi програми та црцсвосIлтI iM квмiфiксцii за освiтнъо.Д,ерrчавна

квалiфiкацiйfiим piвfieм (молодший спецiмiстл створю€ться

пiдlоJовки д,lя Bcix форм навча]lня iдi. протяrо\4
,Що

щорiчно д:тя ко)юIого Еацряму

кaLлендарного року.

складу KoMicii входять голова KoMicii та цонаймеЕше два члеl'Iи. Головй комiсiй та

персоl{а,lLний сhлад

чjе,tiв

цержавно]'

Kovicli з a'lecтaцii моло_lши\

спецiалjсtiв

затвердr{}aються я,tказом директора коледIry.

Головою ДКК та сама особа призЕачасться Ее бiльше трьох poкiв rоспiль.
До уqастi в роботi ДКК можуть зац^татися провiдЕi вtIкJIадачi коледху.

ДержавЕа mестацЬ

у

коледпd проводитъся

у

формi захllсту дппломвого npoeкTy

згiдЕо з вtлмогами вiдповiдЕоi ОПП.

Вимоги до змiсту дигломЕих проектiв визfiачас цилспова Koмiciя з ypaxyвaятlfr\,l вимог

ОКХ, рекомепдацiй Методичноi ради коледжу) }Iауково-методlлчаоi KoMiciT (НМК) МОН
Укра'tви за вiдповiдним напрямом пiдготовки,

Робота дер)кавно; Koмici'i проводиться у термirп, передбаqенi ЕавчаJIьI'имп плаяами

коледху. Графiк роботи Koмieii затверджуеться директором коледжу, Розклад роботи
дерхавноТ Koмicii, узгоджеЕиЙ з головою KoМicji. затвердr(у€ться

заст)пЕиком директора

ЕaвчмьЕоi роботи Еа пiдставi подаtяя завiдувача вiддiлення i доводиться до
вiдо\4а не п i}lliU е. як ra viся ць до поча lK) ?ахис|) Iйплоvни\ npoeKliB,
,Що

з

загаJIьt{ого

rаrисr1 дигlло]\lнutх проекtiв цоп)с\аюr ься с]}деяги. якi виконали Bci виvоги

lIавчмьЕоIо плаllу,
Списьтr сryлептiв, допуlдеЕих до захltсту дипломt fх проектiвj подаються в дерхавЕу

комiсiю завiдувачем вiддiлеIrЕя.

Дердавнй лovicii леред почаlкоv ,1ахисл) lиплоvнl]\ 0роекliв,]авiд)юtflтv вi&Oiлеhlrя
подаютъся TaKi док}меIrтt{:
- ,iведена Biдoviclb про викоьанljя сrJденlачи нalвlla!lьного пла)l)

оцiнки

}

теоре I и,п]их дисUипл iH_

кл(ових

проек лiв i робiт. прмт

и

к:

i

про orprvaHi ними

Пръчiтпка. Прu лlая6|lоспli oe{L]l]"(ox екзаменацiйнлLr оцiлlок

з

oa|li€:i

duсцlлплillu, в

звеdену вidоrliспь про вuконання навчaLllьно?о ппану заllосulпься сереt)ня зваJkена оцiнкL! з
окру?леlпя|/L dо

-

i:i

цillоzо значення-

вiдгук керiвЕика про дипломЕий проект;
рецензiя ва дипломпий проект спецiмiста вiдповiдЕоi квалiфiкацii,

ПодаЕЕя цодо l1ерсо!lальвого склад1 рецензентiв надссться заступвику директора з
навчаtьноI робо,и ,lавiд}ъасем вiдповiпноrо вiддi ,ення не пiзнiше. нiж ra мiсяць до почаIку
заххс,ry--. РецеIiзеIIт }Ie

-]а\лст

може бути опiвробiтникопt ко,lrеджу.

д]плоv1-1их проелliв пDоводlлься на вiдкриIому }aciдaHHi дер)кавяоi {oviciT

й

участю Ее меЕше половиtiи ii ск{аду при обов'язковiЙ прис}тЕостi Iопови Kovicii'.
Результати захисту дйп.flоNlllого проскту визпачalються оцiнкамй "вiдмiвно", "добре",
"задовiльно" i'\iезадовiльно".

Реl)льlати lахисl} диплоvl{и\ проеl(liв оlолош}.юlься ) Uей )ке день

пiс,.rя

оформлення проlоколiв rilс:дi]нl-я lер)кавчоi KoMic;]',

СтудеЕту, який захистив дипломпий проект вiдповiдно до вимог освiтвьо-професiйноi
проtрами пiдготовки, рiшеIшям дерхавЕоТ Koмici'i присвоюеться вiдповiдЕо освiтrriй piBeEb,
вида. гься деDясавний док) \4ен, проocBit1,
Студе!Iту, який отримав пiдсluковi оцiяки "вiдмi!flо" ве менше як з 75 вiдсоткiв ycix
ЕавчaulьI*,lх

дисциплiil та iпдивiдуальнlтч завдаць, передбачених навчfulьЕим плаЕом, а

iнших павчаqьrrих дtсциплiЕ та iпдивiдумьЕих заадапь
дипломЕий проект з оцiтrкою "вiдмiЕЕо", а
пiдгвеDдж),,l

ься рекомевдаUilю

цик

тмок

-

з

оцiцки "добре", зaжllстив

вйявив себе в науковiй (творчiй) роботi, що

loвoi KoMicii. вида.,]ься

до]()

vеtл про

ocBi,1

(квапiфilФдiю) з вiдзнакою.

Рiшсння цержавноi Kovicii про оцiнк) {dJнь. виявленrfi при l.r!,]cti диlrло\4l]ого
проекl) а lal(o)l( про присвоl ння сl)ден'lу-виDусfrьик1 вiлповiлноrо освiтнього рiвttя ']а
виli.lння Йо\4) цсржавноlо доý,пtен la пDо ocвiтy прйЙ\4а(lься дсржавною комiсi{ю на
зaкритому засiдaцrяi вiдкритим голос}ъавням звичайЕою бiпьшiстю Iолосiв члеfliв KoМicii, якi
бр:rпи участь в засiдаянi, При од{аковiй кiлькостi голосiв голос голови е вирjшальним.

СтудеIrт, який при змистi дипломного проекту отрцмав незсловiпьну оцiЕку,
вiдра,\ов)ггься l коледжу i йоv) вйдd, |ься акаде\лiчна довiдка,

У

випадках, коли зaжЕст дипломllого лроекту визЕаеться !Iезадовiльвим, державна

комiсiя встаяовлюе, чи може студеЕlт лодати ва повторЕий захист той самий проект
доопраriювалням.

чи Bi,] lобов'яJаний опраuюваги повj 'lev). ви]на,lсн}

з

вiдпов:дною

цикдовою колdсiсю.
СтудеIrт, лшй пе зaжrлстив дипломяий Iц)оект допуска€ться

lиллоvноlо проекl) проrяrо,rr rpbox poKiB лiсrlя lакiI,чеl ня коJlе!ж)

до повторЕоIо за,\псту

СтудеЕтам, якi це за\ищми дiтIломЕий проеI(т з поважЕоТ причиI!и (док}меЕтшlьllо
пiдrверджеЕоi), директором коледху мохе бути продовжеЕIй строк п,вчанФl до ЕаступЕого
TepMiEy роботи держмflоi Koмicii iз зfuхисту дипломIrlrх проектiв вiдповiдно, але Ее бiльше,

яiж Еа одшI piк.

Bci засiдаuяя

деря(aвЕоi KoMicii протокоJтюються.

У

прото(олlt вrtосяться оцiнки,

олержмi при захистi дипломного проекту, з,tпйс),lоться питФlЕя, що ставились, особIмвi
щлм ки чJtенiв KoчiciT. вказусl ься lцоб) ] ий освilнiй piBeHb. а га]{ож. яклй цержавний док)а,lечт
про ocBiTy (з вiдзнаrсою фI без вiдзцаки) видаеться студевту-випусквику, що закjячив
коледж,

Протоколи пiдтrис}тоть голова та ч,.1еЕи держaвЕоi KoMicii, ятсi браша 1.часть у

,]асlданнi, Кяига протоьолiв lберirасrься в коrедrкi,

Пiсля закii.{еЕЕя роботд дсржавЕоi KoМicii голова KoMicii складае звiт

i

подае його

директору коледжу.

У

звiтi голови дерхавЕоi KoMicii вiдбпваеться авалiз рiвтrя пiдlотовки випускпикiв i

ьос, i виконiлrrя дипломлих
виvогalм. харакгеристика

проекr iB. вiдловiдIiстL 1еча гики диllломних проекгiв сг{аслlиv

знмь сtlлеrлiв. лаюlься рекочендаuii шо_lо

полiлшечня

Еавч,!ль!Iого процесу.

Звiт голоЕи дерr(авноi Koмicii обговорюеться rra засiданнi псдагогi.шоТ ради коледжу,

