Рішення Вченої ради Сумського державного університету
від 21 листопада 2013 року з питання:
«Про організацію та результати державної атестації випускників
університету за усіма освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами
навчання»
Розглянувши питання «Про організацію та результати державної атестації
випускників університету за усіма освітньо-кваліфікаційними рівнями та
формами навчання» Вчена рада констатує, що організація державної атестації в
університеті в цілому відповідає нормативним актам МОН України, але разом з
тим потребує оновлення внутрішня нормативна база. Необхідне вдосконалення
методичного забезпечення та покращення організаційного забезпечення заходів
державної атестації. Зважаючи на це,
Вчена рада постановляє:
1. Начальнику організаційно-методичного управління Юскаєву В.Б.
організувати роботу щодо вдосконалення нормативної бази університету з питань
державної атестації студентів, а саме, розробити «Положення про державну
атестацію студентів СумДУ», «Положення про випускну кваліфікаційну роботу».
Термін виконання: 31.12.2014 р.
2. Директорам інститутів (деканам факультетів), організувати системну
роботу щодо аналізу підсумків роботи державних екзаменаційних комісій,
передбачивши щорічний розгляд звітів голів ДЕК на засіданнях вчених рад
інститутів (факультетів).
3. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам випускових
кафедр:
- організувати роботу щодо повного методичного забезпечення (програми
державного іспиту, методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних та
дипломних робіт (проектів)) заходів державної атестації у термін до 1
березня 2014 року;
- у термін до 31 серпня 2014 року на засіданнях методичних комісій
затвердити вимоги до змісту та рівня складності завдань державних іспитів;
- у термін до 31 грудня 2014 року на засіданнях методичних комісій
затвердити критерії оцінювання кваліфікаційних та дипломних робіт (проектів),
що базуються на аналізі компетенцій випускників та їх умінь вирішувати типові
задачі професійної діяльності.
4. Завідувачам випускових кафедр:
- при формуванні складу державних екзаменаційних комісій на посаду голови
комісії пропонувати фахівців із керівного складу провідних підприємств, установ,
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що виступають потенційними роботодавцями для випускників даної
спеціальності;
- організовувати проведення захисту дипломних та кваліфікаційних робіт
(проектів) на підприємствах, установах та організаціях різних форм власності, для
яких тематика проектів (робіт), поданих до захисту, становить науковотеоретичну або практичну значущість, перед усім тих студентів, що працюють
або планують працювати на цьому підприємстві чи в установі;
- забезпечувати збільшення кількості кваліфікаційних робіт магістрів,
дипломних робіт спеціалістів та випускних робіт бакалаврів науково-дослідного
характеру, посилення науково-технічного рівня випускних робіт, а також рівня
використання інноваційних та сучасних інформаційних технологій;
- запровадити в навчальному процесі виконання студентами комплексу
індивідуальних завдань на засадах безперервності та наступності наукової
тематики за схемою: курсова робота з дисципліни – комплексна курсова робота зі
спеціальності (або кваліфікаційна робота бакалавра) – кваліфікаційна робота
магістра – тема дисертаційного дослідження в аспірантурі;
- забезпечити за кожною спеціальністю захист кваліфікаційних та дипломних
робіт (проектів) іноземною мовою (англійська, німецька, французька, китайська)
при постійному зростанні цього показника;
- організувати роботу щодо постійного поповнення та оновлення бази питань,
що виносяться на державну атестацію за тестовими технологіями;
- забезпечити доведення до випускників інформаційних матеріалів щодо
заходів державної атестації через розміщення їх на сайтах кафедр.
5. Начальнику відділу практики та інтеграційних зв’язків із замовниками
кадрів у термін до 01.05. 2014 року запровадити оновлений механізм обліку
підсумків державної атестації, передбачивши в ньому критерії для здійснення
аналізу виконання рішень Вченої ради з цього питання.
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