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1. ПІДГОТОВКА ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ  

1.1. Вихідні положення Стандарту вищої освіти Міністерства 

освіти і науки України про державний екзамен. 

Заключним етапом навчання магістра є державна атестація, що ставить 

своєю метою систематизацію, закріплення і розширення теоретичних знань 

та практичних вмінь студента.  

Державна атестація випускників-магістрів Сумського національного 

аграрного університету здійснюється відповідно до Законів України «Про 

вищу освіту», «Про освіту», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, 

права і гарантії їх діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій», Положення «Про 

організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, державних 

та галузевих стандартів освіти та інших нормативних актів України з 

питань освіти, Статуту Сумського національного аграрного 

університету, Положення «Про організацію освітнього процесу у Сумському 

НАУ». 

Відповідно до Стандарту вищої освіти Міністерства освіти і науки 

України, на інженерно-технологічному факультеті Сумського 

національного аграрного університету державна атестації випускників 

магістратури спеціальності 208 Агроінженерія відбувається шляхом 

складання державного екзамену або захисту дипломної роботи.  

Державний екзамен складається з двох частин: теоретичної та 

практичної (кваліфікаційне завдання). Теоретична частина містить завдання 

двох рівнів складності. Перший рівень – тестові питання, другий рівень – 

відкриті питання з основних нормативних дисциплін. 

Кваліфікаційне завдання являє собою конкретну інженерну задачу з 

заданими параметрами, яку необхідно розв’язати і обґрунтувати свої 

розрахунки. 

1.2. Цілі й функції державного екзамену. 

 Державний екзамен повинен визначати рівень засвоєння 



студентами матеріалів дисциплін, передбачених навчальним планом: 

здатність виконувати технічні, економічні й графічні роботи, застосовувати 

передові досягнення науки та техніки, передовий досвід 

сільськогосподарського виробництва, а також вміння користуватися 

сучасними методами дослідження, вміння самостійно аналізувати складні 

явища та процеси, активно використовувати набуті знання у своїй 

професійній та суспільній діяльності. 

 Державний екзамен є продовженням навчально-виховного 

процесу, складовою частиною завершального етапу підготовки магістрів-

інженерів. 

 Цілі державного екзамену зумовлюють і його функції. Головною 

з них є контроль та оцінювання рівня знань, отриманих студентом 

протягом навчання. 

 Реалізація цієї функції припускає перевірку методологічних та 

теоретичних принципів, проблем і положень дисциплін, а також вміння 

їх використовувати в аналізі явищ і практичній діяльності. 

 Важливе значення має функція виявлення навичок вирішення 

практичних  завдань, конкретного аналізу проблемних ситуацій. 

 Державний екзамен виконує ще й важливу виховну функцію. У 

конкретному вираженні вона виявляється у вмінні студента самостійно, 

логічно й послідовно висловлювати свої професійні переконання, 

здійснювати самоконтроль та критично оцінювати власні знання і 

навички. 

 Державний екзамен, за умов всебічного аналізу його результатів, 

дозволяє найбільш вичерпно з ясувати позитивний досвід та недоліки в 

організації, змісті й методиці викладання фахових дисциплін, а також 

самостійної роботи студентів. 

1.3. Загальні вимоги до організації державного іспиту. 

Організаційна підготовка до державного екзамену проводиться 

згідно з навчальним планом у відповідності до графіку навчання. Деканат 

факультету організовує підготовку до державного екзамену за 



заздалегідь розробленим планом. 

На підготовку і складання державних іспитів надається не 

менше двох навчальних тижнів, протягом яких організовується читання 

оглядових лекцій, проведення групових та індивідуальних консультацій. 

1.4. Формування Екзаменаційних комісій (ЕК). 

Контроль державного екзамену здійснюється Екзаменаційною комісією. 

Екзаменаційна комісія формується щорічно і діє протягом календарного 

року. До складу комісії входять голова і члени комісії. Голова комісії 

призначається рішенням Вченої ради університету, за пропозицією декана 

факультету. 

До складу екзаменаційної комісії входять: ректор університету або 

проректор з навчальної чи наукової роботи, декан факультету або його 

заступник, завідувачі кафедр, професори, доценти профілюючих кафедр. 

Голова Екзаменаційної комісії та персональний склад 

затверджується ректором університету не пізніше ніж за місяць до початку 

державного екзамену. 

1.5. Про перелік документів та їх підготовку для ЕК. 

У Екзаменаційну комісію до початку державного екзамену 

подаються такі документи: 

- наказ ректора про допуск студентів до державного екзамену; 

- зведена відомість про виконання студентами навчального плану й 

отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і 

практики; 

- завірена залікова книжка студента. 

Для оформлення протоколів Екзаменаційної комісії призначається 

технічний секретар. 

1.6. Розклад державного екзамену та формування складу 

екзаменаційних студентських груп. 

Розклад державного екзамену складається заступником декана з 

навчальної роботи, затверджується проректором з навчальної роботи і 

доводиться до відома всіх учасників не пізніше ніж за місяць до його 



початку. 

Списки навчальних груп складаються заступником декана з 

навчальної роботи відповідно до затвердженого розкладу. На одному 

засіданні ЕК проводить атестацію не більше однієї групи. 

Для проведення державного екзамену навчальним відділом 

спеціально виділяється і закріплюється за постійна аудиторія. 

1.7. Вибіркова тематика оглядових лекцій.  

Оглядові лекції під час підготовки до державного екзамену не повинні 

бути: 

• простим повторенням прочитаних раніше тем з визначених 

дисциплін; 

• коротким  та поверховим викладенням програмних тем навчальних 

курсів; 

• відповідями на питання екзаменаційних білетів.  

Враховуючи кількість відведених на оглядові лекції годин, лектору 

необхідно будувати їх на таких засадах: 

• лекції повинні мати цілеспрямований, методологічний характер; 

• розкрити спадкоємність та взаємозв’язок дисциплін, питання 

програм яких включені до державного екзамену; 

• здійснити органічний  зв’язок теоретичних і практичних питань щодо 

професійної підготовки студентів. 

Врешті решт оглядові лекції повинні допомогти студентам 

розібратися з найбільш складними питаннями фахових дисциплін. 

Формуючи тематику оглядових лекцій, першочергова увага 

приділяється висвітленню декількох вузлових, найбільш важких, 

актуальних і одночасно складних для самостійного вивчення студентами 

проблем. 

1.8. Методика проведення консультацій (індивідуальних і 

групових). 

Під час підготовки до іспитів велику роль відіграють консультації. 

Зазвичай кожній групі дають дві передекзаменаційні консультації. 



Перша консультація має установчий характер. Тому вона 

організується для магістрантів на самому початку терміну, виділеного для 

підготовки  й складання екзамену. На консультації пропонуються методичні 

рекомендації з організації самостійної роботи в період підготовки до 

державного екзамену. 

Важливо також на першій консультації ознайомити магістрантів: 

з обсягом вимог, що висуваються на іспиті; 

з характером питань, користуючись при цьому навчальними 

програмами з відповідних курсів. 

На консультації декан (заступник декана з навчальної роботи) 

розповідає магістрантам:  

про принципи групування питань; 

про місце (аудиторію), час та порядок проведення екзамену; 

про режим роботи викладачів в дні підготовки до екзамену;  

про методичні вказівки до підготовки і проведення державного 

екзамену.  

Друга консультація має на меті надати магістрантам допомогу у 

вивченні нових і найбільш складних питань фахових дисциплін. Ця 

консультація проводиться напередодні екзамену для всіх студентів. 

Викладач рекомендує магістрантам заздалегідь сформулювати 

питання, на які вони бажають отримати додаткові пояснення. Це, 

зрозуміло, не виключає можливості для кожного студента задавати свої 

питання під час проведення консультації. Доцільно також на другій 

консультації проаналізувати найбільш поширені помилки, які допускали 

магістранти в попередніх групах на екзамені. 

Другу консультацію можна проводити у формі «круглого столу» 

за участю викладачів, які входять до складу Екзаменаційної комісії. 

1.9. Методичні рекомендації з підготовки екзаменаційних питань. 

Підготовка і формування екзаменаційних питань є одним з найбільш 

складних і відповідальних завдань. При їх формуванні можна 

користуватися двома різними підходами. 



Перший полягає у збереженні специфіки кожної дисципліни. Це 

полегшує вирішення  організаційних моментів: питання оглядових лекцій, 

проведення консультацій, підведення підсумків іспитів тощо. Але 

можливе дублювання окремих питань. 

Другий підхід – комплексний, системний, являє собою синтез усіх 

наскрізних проблем фахової підготовки. У цьому випадку екзаменаційні 

питання повинні формуватися на засадах методологічного їх значення, 

актуальності з погляду на сучасні вимоги. Безумовно, за таким підходом 

частина питань може залишитися поза увагою укладачів, тому доцільно 

включати їх як самостійні питання. 

Державний екзамен проводиться за тестовими завданнями, 

складеними відповідно до програми навчання магістрів за спеціальністю 

спеціальність 208 Агроінженерія. Тестові та відкриті питання до екзамену 

підготовлені у п’ятьох варіантах, що дає змогу досконало перевірити знання 

магістрантів. Тестові завдання затверджуються на засіданні Вченої ради 

факультету. 

 

 

  



2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ 

2.1. Про форму проведення державного екзамену.  

Перед початком екзамену група магістрантів, які складають його за 

розкладом у цей день, запрошується в аудиторію, де відбувається засідання 

ЕК. 

Голова комісії поздоровляє студентів з початком державного 

екзамену, знайомить їх зі складом ЕК і коротко пояснює порядок її 

роботи. 

До виконання теоретичної частини екзамену допускаються студенти, 

які представили до ЕК кваліфікаційне завдання згідно свого варіанту. 

Для роботи над теоретичною частиною екзамену кожному зі студентів 

для підготовки відповідей виділяють окремий стіл. Відповіді студент 

записує на бланках, що видаються комісією. Варіант завдань магістрантом 

отримується довільно. На виконання завдання відведено 2 години. 

Після цього студенти захищають перед екзаменаційною комісією свої 

кваліфікаційні завдання. 

Закінчивши екзамен, ЕК збирається на закритому засіданні, де 

обговорює результати екзамену і виставляє оцінки. 

Оприлюднення оцінок відбувається в день екзамену перед всією 

групою в присутності членів ЕК. 

Комплексні завдання з теоретичної частини державного екзамену 

містять 20 тестових питань і 10 питань відкритого типу. 

Відповідь на тестове питання вважатиметься виконаною правильно, 

якщо обрано та позначено в бланку правильний варіант відповіді. За це 

магістрант отримує 1 бал. За правильну відповідь на питання відкритого типу 

студент отримує 2 бала. 

Максимальна кількість балів, яку можне отримати студент за 

виконання завдань теоретичної частини екзамену, складає 40 балів; за 

практичну частину (кваліфікаційне завдання) студент може отримати 60 

балів. 

Таким чином, максимальна кількість балів за держаний екзамен 



становить 100 балів. 

2.2. Рекомендації до виконання тестових завдань.  

Важливо у першу чергу уважно ознайомтеся зі змістом тестового 

завдання, зосередитись на тестовому запитанні. Потрібно уважно 

переглянути поле відповіді. Навіть якщо магістрант упевнений у 

правильності обраної відповіді, необхідно уважно прочитати всі інші 

варіанти, щоб остаточно переконатися в правильності свого вибору. 

На бланку відповідей потрібно зазначити ті відповіді, в яких 

магістрант остаточно впевнений. Слід ретельно, охайно і уважно 

заповнювати бланки відповідей, які видаються разом із тестовими 

завданнями (зошитом). 

2.3. Критерії оцінювання виконання завдань державного 

екзамену. 

Результати складання державного екзамену оцінюються за 100-

бальною шкалою і переводяться у національну оцінку («відмінно», «добре», 

«задовільно» і «незадовільно») та оцінку ЄКТС згідно з таблицею 1. 

Рішення ЕК про оцінку результатів складання державних екзаменів, а 

також про видачу випускникам дипломів (дипломів з відзнакою) про 

закінчення Університету, присудження відповідного ступеня вищої освіти 

(ОС) та присвоєння відповідної кваліфікації приймається на закритому 

засіданні ЕК відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів 

ЕК, які брали участь в її засіданні. При однаковій кількості голосів голова ЕК 

має вирішальний голос. Оцінки виставляє кожен член ЕК, а голова 

підсумовує їх результати по кожному студенту. За теоретичну і практичну 

частини екзамену виставляється одна оцінка.  

Студентам, які успішно склали державні екзамени відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки, рішенням ЕК присвоюється 

відповідний ступінь вищої освіти та кваліфікація, видається документ про 

вищу освіту. 

Студенти, які мають не менше 75 відсотків відмінних оцінок з усіх 

навчальних дисциплін та практичної підготовки, за умови оцінок «добре» з 



інших навчальних дисциплін та відмінних оцінок за результатами державної 

атестації (складання державного екзамену) отримують документ з відзнакою 

про вищу освіту. 

Таблиця 1. 

Відповідність національної шкали оцінювання державного екзамену шкалі 

ECTS  

За 

національною 

шкалою 

За 

шкалою 

ECTS 

Відсоток студентів, 

які досягають 

відповідної оцінки в 

Європейських 

університетах 

Визначення оцінки  

ECTS 

За 100-

бальною 

шкалою 

Відмінно А 10 

ВІДМІННО – відмінне 

виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

90 - 100 

Добре 

В  25 

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище 

середнього рівня з кількома 

помилками 

82 - 89 

С 30 

ДОБРЕ – в загальному 

правильна робота з певною 

кількістю грубих помилок 

74 - 81 

Задовільно 

D 25 

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, 

але зі значною кількістю 

недоліків 

64 - 73 

Е 10 

ДОСТАТНЬО – виконання 

задовольняє мінімальні 

критерії 

60 – 63 

Незадовільно 

FX – 

НЕЗАДОВІЛЬНО – 

потрібно працювати перед 

тим, як отримати залік 

(позитивну оцінку) 

35 - 59  

F – 

НЕЗАДОВІЛЬНО – 

необхідна серйозна 

подальша робота 

0 - 34  

Студент, який при складанні державного екзамену отримав 

незадовільну оцінку, відраховується з університету як такий, що виконав 

навчальний план, але не пройшов атестації і йому видається академічна 

довідка. 

Протоколи засідання Екзаменаційної комісії, залікові книжки з 

проставленими в них оцінками підписуються головою і членами комісії. 

 



Перелік використаних джерел 

1. Державні та галузеві стандарти вищої освіти Міністерства освіти і науки 

України. 

2. Закон України «Про вищу освіту» . 

3. Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і 

гарантії їх діяльності». 

4. Конституція України. 

5. Методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-

трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних 

закладах, надіслані листом МОН України від 26.02.2010 р. № 1/9-119. 

6. Положення про державну атестацію студентів. 

7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної 

рамки кваліфікацій». 

8. Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних 

закладах». 

9. Положення «Про організацію освітнього процесу в Сумському 

національному аграрному університеті». 
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