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1. ЗА Г А Л Ь Н І П О Л О Ж Е Н Н Я

1.1. Положення про порядок оцінювання результатів освітньої діяльності здобувачів 
вищої освіти Державного університету економіки і технологій (далі —  Положення) визначає 
основні принципи поточного і підсумкового оцінювання результатів освітньої діяльності 
здобувачів усіх форм навчання та рамкові умови їх реалізації.

Це Положення поширюється на оцінювання результатів навчання здобувачів освітніх 
ступенів молодший бакалавр, бакалавр і магістр та спрямоване на реалізацію таких завдань:

• забезпечення дотримання принципів об’єктивного оцінювання та подолання 
елементів суб'єктивізму;

• підвищення мотивації здобувачів вищої освіти до систематичного засвоєння 
програмного матеріалу та активної роботи впродовж усього періоду навчання, переорієнтації 
їхніх цілей з отримання позитивної оцінки на формування стійких знань, умінь та навичок;

• систематизацію знань та їх активне засвоєння;
• дотримання принципів академічної доброчесності;
• не допущення розбіжностей між контрольними завданнями та змістом Силабусу з 

навчальних дисциплін;
• забезпечення відкритості контролю ознайомлення здобувачів вищої освіти перед 

вивченням навчальної дисципліни з освітньою програмою, формами контрольних заходів і 
критеріями оцінювання знань, умінь та навичок;

• створення належних умов вивчення програмного матеріалу й підготовки до 
контрольних заходів;

• розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей здобувачів вищої 
освіти, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності освітньої діяльності 
науково-педагогічних працівників.

1.2. Система оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів вищої освіти, набутих під 
час навчання, містить такі складники:

- поточний контроль результатів освітньої діяльності здобувачів вищої освіти та 
оцінювання її результатів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін;

- підсумковий контроль результатів освітньої діяльності здобувачів вищої освіти та 
оцінювання її результатів після вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін;

- співбесіди із здобувачами освіти із залученням представників замовника освітньої 
послуги;

- оцінювання курсової роботи (проекту);
- оцінювання звіту з практики;
- оцінювання комплексного фахового екзамену;
- оцінювання атестаційного екзамену;
- оцінювання бакалаврської кваліфікаційної роботи;
- оцінювання магістерської кваліфікаційної роботи.
1.2.1. Поточний контроль результ ат ів освіт ньої діяльності здобувачів вищ ої 

освіти під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін здійснюється з метою 
перевірки знань, умінь та навичок здобувачів вищої освіти під час проведення аудиторних 
занять і занять у дистанційному режимі (в період карантину), а також для перевірки 
результатів виконання та захисту завдань самостійної роботи. Завданням поточного
контролю є перевірка рівня: засвоєння відповідного навчального матеріалу, набуття знань та 
сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій, умінь самостійно
опрацьовувати тексти, здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття,
сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору, уміння
працювати в команді, здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті 
рішення тощо.

Результати поточної успішності здобувачів вищої освіти є показником рівня засвоєння 
здобувачами освітнього компоненту.

1.2.2. Підсумковий контроль результ ат ів освіт ньої діяльності здобувачів вищ ої



освіти здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів з певної 
дисципліни навчального плану і проводиться у формі екзамену чи заліку.

Екзамен —  форма підсумкового контролю рівня засвоєння здобувачами вищої освіти 
теоретичного і практичного матеріалу з окремої освітньої дисципліни, що проводиться як 
контрольний захід за тестовими завданнями, складеними за програмою дисципліни і 
затвердженими кафедрою. Метою екзамену є перевірка рівня засвоєння здобувачами вищої 
освіти програмного матеріалу з усієї дисципліни (чи певної її частини), здатності творчого 
використання накопичених знань, формувати власне ставлення до проблеми.

Екзамен для здобувачів вищої освіти на денній та заочній формі навчання проводиться 
за технологіями автоматизованої системи контролю та оцінювання знань здобувачів вищої 
освіти ZELIS 2 у тестовій формі за завданнями, складеними на основі Силабусу навчальної 
дисципліни. При цьому, використовуються тести закритого типу (з варіантами відповідей).

Семестрові екзамени для дисциплін з вивчення іноземних мов проводяться в тестово- 
усній формі, за винятком, коли здобувач вищої освіти складає дистанційний екзамен, що 
проводиться в умовах карантину.

У виняткових випадках, семестровий екзамен з окремих дисциплін, враховуючи їх 
специфіку, може проводитися в тестово-усній, усній формі з письмового дозволу ректора 
Університету.

Комплексний фаховий екзамен є складовою частиною навчального плану підготовки на 
початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти за відповідною спеціальністю (освітньою 
програмою), а також на окремих спеціальностях першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти. Комплексний фаховий екзамен проводиться з метою встановлення рівня теоретичної 
підготовки, глибини професійних знань і вмінь, знання загальних концепцій, основних 
теоретичних та практичних проблем галузі.

Складання комплексного фахового екзамену є обов’язковою умовою підготовки 
здобувачів вищої освіти на початковому (короткому циклі) вищої освіти за відповідною 
освітньою програмою, а також відповідно до СВО для бакалаврів спеціальностей 081 Право 
та 281 Публічне управління та адміністрування.

Комплексний фаховий екзамен проводиться у тестовій формі згідно Програми 
комплексного фахового екзамену з відповідної спеціальності, яка розробляється випусковою 
кафедрою відповідної спеціальності та затверджується Науково-методичною радою 
Університету.

Кількість тестових завдань визначається кафедрою і залежить від кількості дисциплін, 
які входять до Програми комплексного фахового екзамену з відповідної спеціальності, але не 
може бути менше 42, трьох рівнів складності (14 тестів для кожного рівня складності). У 
кожного тестового завдання має бути 5 варіантів відповідей.

Атестацйний екзамен є формою атестації здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, 291 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії.

Атестаційний екзамен проводиться у тестовій формі згідно Програми атестаційного 
екзамену з відповідної спеціальності, яка розробляється випусковою кафедрою відповідної 
спеціальності та затверджується Науково-методичною радою Університету.

Кількість тестових завдань визначається кафедрою і залежить від кількості дисциплін, 
які входять до Програми атестаційного екзамену з відповідної спеціальності, але не може 
бути менше 60, трьох рівнів складності (20 тестів для кожного рівня складності). У кожного 
тестового завдання має бути 5 варіантів відповідей.

Співбесіди із здобувачами освіти із залученням представників замовника освітньої 
послуги проводяться з метою забезпечення активної участі замовника у освітньому процесі 
та для контролю за якістю освіти й навчальних досягнень здобувачів освіти.

Оцінювання здобувачів вищої освіти у формі атестаційного екзамену передбачає 
оцінювання рівня досягнення результатів навчання, визначених відповідним Стандартом 
вищої освіти та освітньо-професійною програмою. Атестаційний екзамен має на меті 
встановлення рівня оволодіння здобувачами вищої освіти компетентностями, передбаченими 
відповідним Стандартом та освітньо-професійною програмою.
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У разі отримання незадовільної оцінки повторне складання екзамену здобувачеві не 
дозволяється.

Залік —  форма підсумкового контролю рівня засвоєння здобувачем вищої освіти 
навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі результатів поточного 
контролю рівня знань, умінь та навичок здобувачів вищої освіти з окремої дисципліни.

Оцінювання результатів освітньої діяльності здобувачів вищої освіти з обов’язково чи 
вибірковоїї дисципліни здійснюється відповідно до навчального плану на підставі результатів 
поточного контролю та екзамену, або на підставі результатів поточного контролю у формі 
заліку.

1.2.3. Оцінювання курсової робот и (проєкту) передбачає перевірку глибини 
теоретичних і практичних знань, умінь та навичок здобувача вищої освіти з окремої 
дисципліни (декількох дисциплін), вмінь самостійно проводити дослідження за певною 
тематикою, аргументувати результати, обґрунтовувати та обстоювати власну позицію.

Оцінювання курсової роботи (проєкту) здійснюється винятково у формі особистого 
захисту результатів досліджень перед комісією, до складу якої входять не менш як два 
викладачі кафедри, один з яких керівник курсової роботи (проєкту).

1.2.4. Оцінювання звіту з практики передбачає перевірку рівня виконання 
здобувачами вищої освіти завдань, визначених програмою практики.

Оцінювання звіту з практики здійснюється у формі особистого захисту здобувачем 
вищої освіти результатів проходження практики перед комісією з викладачів кафедри, до 
складу якої обов’язково входять керівник практики від Університету та викладачі дисциплін 
професійної підготовки.

1.2.5. Оцінювання комплексного фахового екзамену передбачає перевірку результатів 
навчання молодшого бакалавра щодо їх відповідності вимогам стандартів вищої освіти. 
Комплексний фаховий екзамен проводиться на основі Програми комплексного фахового 
екзамену з відповідної спеціальності.

1.2.6. Оцінювання бакалаврської кваліфікаційної робот и  —  підсумковий контроль 
ступеня досягнення програмних результатів навчання на першому (бакалаврському) рівні 
вищої освіти, який встановлює їх відповідність вимогам стандартів вищої освіти та 
відповідної освітньо-професійної програми, і проводиться у формі захисту випускної 
кваліфікаційної роботи бакалавра.

1.2.7. Оцінювання магіст ерської кваліфікаційної робот и  —  підсумковий контроль 
ступеня досягнення програмних результатів навчання на другому (магістерському) рівні 
вищої освіти, який встановлює їх відповідність вимогам стандартів вищої освіти та 
відповідної освітньо-професійної програми, і проводиться у формі захисту випускної 
кваліфікаційної роботи магістра.

1.2.8. Оцінювання атестаційного екзамену —  передбачає оцінювання досягнення 
програмних результатів навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 
спеціальності 081 Право, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії, який встановлює їх відповідність вимогам стандартів вищої освіти та відповідної 
освітньо-професійної програми.

1.2.9. Оцінювання семестрових екзаменів, комплексного фахового екзамену та 
атестаційного екзамену проводяться у тестовій формі за технологіями автоматизованої 
системи контролю та оцінювання знань здобувачів вищої освіти ZELIS 2.

Кожне тестове завдання оцінюється відповідно до рівня складності.
Вагові коефіцієнти кожного рівня складності:
1 рівень складності - 0,5
2 рівень складності -  0,8
3 рівень складності - 1.
Після проведення тестування, здобувач отримує оцінку стосовно обраної системи 

оцінювання.
Для визначення частки вірних відповідей використовується така формула:
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де:
Ч вв -  число вірних відповідей
Кп0,5 -  кількість правильних відповідей на питання першого рівня складності з ваговим 

коефіцієнтом 0,5;
Кп0,8 -  кількість правильних відповідей на питання другого рівня складності з ваговим 

коефіцієнтом 0,8;
Kn 1 -  кількість правильних відповідей на питання третього рівня складності з ваговим 

коефіцієнтом 1;
К -  загальна кількість питань у білеті.
Оцінка розраховується таким чином:

Оц = 0 ц min + (Оц m ax - Оцт і п ) * Чвв,

де Оцт іп  -  нижня межа оцінки;
Оц m ax -  верхня межа оцінки;
Ч вв -  частка вірних відповідей.
Після визначення оцінка переводиться із шкали ECTS до національної шкали.

1.2.10. Оцінювання комплексного фахового екзамену, атестаційного екзамену, 
кваліфікаційної роботи бакалавра та кваліфікаційної роботи магістра здійснює екзаменаційна 
комісія з атестації відповідно до Положення про екзаменаційну комісію з атестації 
здобувачів вищої освіти.

Кожен із складників системи оцінювання результатів освітньої діяльності здобувачів 
вищої освіти Університету оцінюється за 100-бальною шкалою (для дисциплін з 
підсумковою формою контролю екзамен —  як сума результатів поточного і підсумкового 
контролю).

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою 
ECTS здійснюється в наступному порядку:
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Ш к ал а  Д У ЕТ, 
балів О цін ка за 4-бальною ш калою Ш к ал а  EC TS

90 -  100 відмінно A
80 -  89

добре
B

70 -  79 C
66 -  69

задовільно
D

60 -  65 E

21 -  59 незадовільно з можливістю повторного складання 
екзамену (заліку) FX

0 -  20
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за 

індивідуальним графіком у формі додаткової 
індивідуально-консультативної роботи

F

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня 
засвоєння здобувачем освіти знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені 
Силабусом навчальної дисципліни.

2. П О Т О Ч Н И Й  К О Н Т Р О Л Ь  Р Е ЗУ Л Ь Т А Т ІВ  О С В ІТ Н Ь О Ї Д ІЯ Л Ь Н О С Т І ЗД О БУ В А Ч ІВ
В И Щ О Ї О С В ІТ И

2.1. При поточному контролі результатів навчання здобувачів вищої освіти під час 
вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін оцінці підлягають результати навчання, що



виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:
а) на денній та заочній формах навчання:
- відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
- результати виконання модульних контрольних робіт;
- результати виконання і захисту завдань самостійної роботи;
- результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені Силабусом 

навчальної дисципліни;
б) на дистанційній формі навчання в умовах карантину:
- відповіді під час занять в дистанційному режимі (у Zoom Business тощо);
- результати виконання і захисту завдань самостійної роботи здобувачів вищої

освіти;
- результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені Syllabus 

навчальної дисципліни.
2.2. Поточний контроль за результатами виконання модульних контрольних робіт 

передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які здобувач набув 
після опанування певної завершеної частини навчального матеріалу з дисципліни.

Модульні контрольні роботи можуть проводитися у формі:
-  тестування;
-  відповідей на теоретичні питання;
-  розв’язання практичних завдань;
-  розв’язання практичних ситуацій (кейсів) тощо.
З однієї дисципліни за семестр може проводитися не більше 2-х модульних 

контрольних робіт.
Викладачі мають завчасно інформувати здобувачів вищої освіти про терміни 

проведення і зміст модульних контрольних робіт.
2.3. У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять (он-лайн занять під час 

дистанційного навчання в умовах карантину) здобувачів вищої освіти денної і заочної 
форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій. Порядок 
відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

2.4. Поточний контроль результатів виконання завдань самост ійної роботи  
передбачає оцінювання:

-  результатів виконання і захисту розрахункових робіт;
-  рівня підготовки рефератів, есе з аналізом публікацій;
-  перекладів іншомовних текстів (при вивченні іноземних мов);
-  рівня виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни;
-  результатів роботи на навчальних платформах у відкритих онлайнових курсах

тощо.
Завдання самостійної роботи мають обов’язковий та вибірковий статус.
2.5. Результат поточного контролю результатів освітньої діяльності здобувачі вищої 

освіти визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю.
2.6. Результат поточного контролю визначається в діапазоні:
0— 50 балів для  дисциплін  з підсум ковим  контролем  у формі екзамену або 

дистанційного екзамену в умовах карантину;
0— 100 балів для  дисциплін  з підсум ковим  контролем  у формі заліку.
2.7. Н ауково-дослідна д іяльн ість  здобувачів вищої освіти —  участь здобувачів вищої 

освіти у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, 
підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних 
конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені Syllabus з відповідної дисципліни.

2.8. За рішенням кафедри здобувачам вищої освіти, які брали участь у науково- 
дослідній роботі, можуть автоматично виставлятися екзамени або заліки.

2.9. Оцінювання складових поточного контролю результатів освітньої діяльності 
здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання з вивчення обов’язкових і 
вибіркових дисциплін (крім іноземних мов) здійснюється у відповідності до шкали (табл.1).

6



Таблиця 1
Розподіл балів для оцінювання складових поточного контролю результатів 

освітньої діяльності здобувачів вищої освіти з вивчення обов’язкових і 
вибіркових дисциплін для денної і заочної форм навчання) балів

7

Складові поточного контролю 
результатів освітньої діяльності 

здобувачів вищої освіти

Форма підсумкового контролю
екзамен зал ік

за формами навчання за формами навчання
денна заочна денна заочна

поточний контроль
Знання, уміння та навички, 
продемонстровані на аудиторних 
заняттях

30 20 60 40

Виконання модульних 
контрольних робіт

10 5 20 10

Виконання і захист завдань 
самостійної роботи

10 25 20 50

підсум ковий контроль
50 50 - -

У С Ь О Г О 100 100 100 100

2.10. Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми 
контрольних заходів визначаються у Силабусах навчальних дисциплін, відображаються у 
відповідних методичних матеріалах і повідомляються здобувачам вищої освіти на початку 
семестру.

2.11. У випадках, коли освітні програми реалізуються на замовлення юридичних 
(фізичних) осіб і виникає потреба у залученні замовника до поточного чи підсумкового 
оцінювання з освітніх компонент, що передбачають підсумковий контроль у формі екзамену, 
застосовується такий порядок оцінювання дисципліни в межах 100-бальної шкали:

- поточний контроль -  до 50 балів;
- підсумковий контроль -  до 50 балів (у тому числі 25 балів за результатами складання 

тествоих екзаменаційних завдань з використанням програми Zelis2, 25 балів за результатами 
співбесіди за участю представників замовника, яка проводиться як правило напередодні 
екзамена у період заліково-екзаменаційної сесії.

2.12. У випадках, коли освітні програми реалізуються на замовлення юридичних 
(фізичних) осіб і виникає потреба у залученні замовника до поточного чи підсумкового 
оцінювання з освітніх компонент, що передбачають підсумковий контроль у формі заліку, 
застосовується такий порядок оцінювання дисципліни в межах 100-бальної шкали:

- поточний контроль -  до 75 балів;
- підсумковий контроль -  до 25 балів (за результатами співбесіди за участю 

представників замовника, яка проводиться як правило напередодні екзамена у період 
заліково-екзаменаційної сесії).

3. П ІД С У М К О В И Й  К О Н Т Р О Л Ь  РЕ ЗУ Л Ь Т А Т ІВ  О С В ІТ Н Ь О Ї Д ІЯ Л Ь Н О С Т І
ЗД О БУ В А Ч ІВ  В И Щ О Ї О С В ІТ И

3.1. На екзамені оцінюванню підлягають:
- володіння категоріальним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними 

знаннями;
- вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні 

ситуацій;
- вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними 

методами, методиками при вирішенні практичних питань.



3.2. Загальна підсумкова оцінка вивчення освітнього компоненту з підсумковим 
контролем у формі екзамену складається із суми результатів поточного та підсумкового 
контролю, яка фіксується в екзаменаційній відомості. Якщо за результатами екзамену 
здобувач вищої освіти набрав менше 30 балів, вважається, що він не склав екзамен. В цьому 
випадку підсумкова оцінка складається лише з результатів поточного контролю, яка і 
фіксується в екзаменаційній відомості.

3.3. Здобувачі вищої освіти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового 
контролю у формі екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки 
мають право повторно скласти екзамен.

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге -  комісії). У 
загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів освітньої діяльності цих здобувачів 
вищої освіти враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

Здобувачі вищої освіти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового 
контролю у формі екзамену набрали менше 21 бала, не допускаються до повторного 
складання екзамену. Вони повинні вивчати освітній компонент за індивідуальним графіком у 
формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, після чого здобувач вищої освіти 
допускається до перескладання екзамену.

Зміст даного пункту розповсюджується на здобувачів вищої освіти денної та заочної 
форми навчання.

3.4. Здобувачі вищої освіти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку 
набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно 
скласти залік.

3.5. Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості в 
термін, який становить:

-  для здобувачів вищої освіти денної форми навчання —  не пізніше 2-х робочих днів 
після проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни;

-  для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання —  за розкладом сесії.
3.6. Порядок повторного проходження контрольних заходів та повторного вивчення 

дисципліни регулюється Положенням про порядок повторного проходження контрольних 
заходів та повторного вивчення дисципліни.

4. О Ф О Р М Л Е Н Н Я  РЕ ЗУ Л Ь Т А Т ІВ  П ІД С У М К О В О ГО  К О Н Т РО Л Ю

4.1. Результати семестрового контролю вносяться викладачем до заліково- 
екзаменаційної відомості (дод. А, Б) та залікову книжку здобувача освіти, а працівниками 
Центру студентських комунікацій -  до навчальної картки здобувача освіти. До залікової 
книжки здобувача викладач записує кількість кредитів ЄКТС та навчальні години (аудиторні 
та СРС) з кредитного модуля, що виносяться на семестровий контроль, а також позитивну 
оцінку (за університетською шкалою із зазначенням кількості балів). До заліково- 
екзаменаційної відомості напроти прізвища конкретного здобувача викладач проставляє 
оцінки за університетською шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно з 
можливістю повторного складання екзамену(заліку)», «незадовільно з можливістю вивчення 
дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної 
роботи)». У разі необхідності внесення виправлення до заліково-екзаменаційної відомості 
робиться напис «виправленому вірити» та ставиться підпис викладача, що проводить 
семестровий контроль.

4.2. Заліково-екзаменаційну відомість з дисциплін, що передбачають екзамен, 
викладач повністю заповнює, підписує та особисто передає до Центру студентських 
комунікацій, як правило, у день проведення екзамену. Заліково-екзаменаційну відомість з 
дисциплін, що передбачають залік, викладач повністю заповнює, підписує та особисто 
передає до Центру студентських комунікацій не пізніше початку екзаменаційної сесії.

4.3. Для перескладання екзаменів (заліків) Центр студентських комунікацій 
оформлює додаткову заліково-екзаменаційну відомість. У разі прийому екзаменів комісією, 
усі члени комісії заповнюють та підписують протокол та заліково-екзаменаційну відомість
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(Додаток В, Г). Додаткові заліково-екзаменаційні відомості повертаються до Центру 
студентських комунікацій особисто викладачем не пізніше наступного робочого дня після 
завершення встановленого терміну ліквідації академічної заборгованості.

5. О С О Б Л И В О С Т І П О Т О Ч Н О Г О  І  П ІД С У М К О В О ГО  К О Н Т РО Л Ю  
РЕ ЗУ Л Ь Т А Т ІВ  Н А ВЧ А Н Н Я  З Д И С Ц И П Л ІН ,

Я К І В И В Ч А Ю Т Ь С Я  В П РО Д О В Ж  2-х і Б ІЛ Ь Ш Е  С Е М Е С Т РІВ

5.1. Якщо дисципліна вивчається впродовж  2-х семестрів, підсумковий контроль рівня 
знань, умінь та навичок здобувачів вищої освіти з неї проводиться у формі екзамену один раз 
і в останньому семестрі вивчення дисципліни, якщо це дозволяє структура та зміст 
дисципліни.

5.2. Поточний контроль рівня знань, умінь та навичок здобувачів вищої освіти з 
дисципліни, яка вивчається впродовж 2-х семестрів закінчується підсумковим контролем у 
формі екзамену. Формою в усіх семестрах вивчення дисципліни на всіх формах навчання 
оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів.

5.3. В підсумковому оцінюванні дисципліни, яка вивчається впродовж 2-х семестрів, 
враховуються середній показник поточної успішності в усіх семестрах її вивчення і 
результати екзамену.

5.4. На екзамен з дисципліни, яка вивчається впродовж 2-х семестрів, виносяться 
ключові питання з усього курсу відповідної дисципліни.

6. О С О Б Л И В О С Т І С К Л А Д А НН Я П О Т О Ч Н О Г О  І  П ІД С У М К О В О ГО  К О Н Т РО Л Ю  
РЕ ЗУ Л Ь Т А Т ІВ  Н А ВЧ А Н Н Я  ЗД О БУ В А Ч А М И  

Т Р Е Т Ь О Г О  (О С ІВ Т Н ЬО -Н А У К О В О Г О ) РІВ Н Я  В И Щ О Ї О С В ІТ И

6.1. П оточний кон троль  результатів  н авч ан н я  здобувачам и третього  (освітньо- 
наукового) р івн я  ви щ ої освіти.

П оточний кон троль  здійсню ється ш ляхом  оціню вання:
- досягнень здобувача на контактних заняттях,
- результатів виконання і захисту завдань самостійної роботи,
- результатів виконання науково-дослідницьких завдань, їх апробації та публікації у 

наукових виданнях.
В умовах дистанційного формату організації освітнього процесу під час 

карантину/воєнного стану поточний контроль здійснюється шляхом оцінювання критеріїв 
виконання завдань з використанням інструментів Zoom Business, тощо.

Виконання модульних контрольних робіт здобувачами третього (освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти Силабус освітніх компонент не передбачено.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять (он-лайн занять під час 
дистанційного навчання в умовах карантину/ воєнного стану) здобувачів вищої освіти 
денної і заочної форми навчання мають право їх відпрацювати за графіком консультацій. 
Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

Поточний контроль результатів виконання завдань самост ійної робот и  передбачає 
оцінювання:

-  результатів виконання і захисту наукових робіт;
-  рівня підготовки рефератів, есе;
-  перекладів іншомовних текстів (під час вивчення іноземних мов, опрацювання

іншомовних джерел);
-  рівня виконання завдань науково-дослідницького характеру;
-  результатів роботи на навчальних платформах у відкритих онлайнових курсах

тощо.
Завдання самостійної роботи мають обов’язковий та вибірковий статус.
Результат поточного контролю результатів освітньої діяльності здобувачі вищої освіти 

визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю.
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Результат поточного контролю визначається в діапазоні:
0— 50 балів для освітніх компонентів з підсумковим контролем у формі екзамену або 

дистанційного екзамену в умовах карантину;
0— 100 балів для освітніх компонентів з підсумковим контролем у формі заліку.
Результати виконання науково-дослідницьких завдань, їх апробація та публікація у 

наукових виданнях, а також інша науково-дослідницька діяльність здобувачів вищої освіти 
здійснюється шляхом участі у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків 
та проблемних груп, підготовці публікацій, участі у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах, 
М іжнародних конкурсах тощо в межах обсягу завдань, які встановлені Силабус з відповідної 
освітньої компоненти.

Оцінювання складових поточного контролю результатів освітньої діяльності здобувачів 
вищої освіти денної і заочної форм навчання з вивчення обов’язкових і вибіркових освітніх 
компонентів здійснюється у відповідності до шкали (табл.2).

Таблиця 2
Розподіл балів для оцінювання складових поточного контролю результатів 

освітньої діяльності здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти з вивчення обов’язкових і вибіркових освітніх компонентів 

для денної і заочної форм навчання), балів
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Складові поточного контролю 
результатів освітньої діяльності 

здобувачів вищої освіти

Форма підсумкового контролю
екзамен зал ік

за формами навчання за формами навчання
денна заочна денна заочна

поточний контроль
Знання, уміння та навички, 
продемонстровані на аудиторних 
заняттях

10 15 30 35

Виконання і захист завдань 
самостійної роботи

10 15 30 35

Результати виконання науково- 
дослідницьких завдань, їх 
апробація та публікація у 
наукових виданнях

30 20 40 30

підсум ковий контроль
50 50 - -

У С Ь О Г О 100 100 100 100

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми 
контрольних заходів визначаються у Силабусах освітніх компонентів, відображаються у 
відповідних методичних матеріалах і повідомляються здобувачам вищої освіти на початку 
семестру.

6.2. П ідсум ковий кон троль  результатів  н авч ан н я  здобувачам и третього  (освітньо- 
наукового) р івн я  ви щ ої освіти.

Підсумковий контроль -  це підсумкове оцінювання результатів навчання здобувачів 
вищої освіти у форму екзамену або заліку.

На екзамені оцінюванню підлягають знання, уміння, навички, способи мислення, 
погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які 
можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати 
після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів, зокрема:

- рівень осмислення та засвоєння здобувачем вищої освіти наукової інформації, 
що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності (емпіричні (фактологічні) і 
теоретичні (концептуальні, методологічні) знання;



- знання теоретичного змісту предметної області (поняття, концепції, 
принципи та їх використання для пояснення фактів та прогнозування результатів);

- здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв’язання задач і 
проблем (когнітивні (інтелектуальнотворчі) та практичні (на основі майстерності з 
використанням методів, матеріалів, інструкцій та інструментів) уміння);

- ступінь засвоєння методів, методик та технологій (якими має оволодіти 
здобувач вищої освіти для застосовування на практиці), інструментів та обладнання 
(об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і 
використовувати);

- здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 
створення нових цілісних знань та/або професійної практики;

- здатність до продукування нових ідей і розв’язання комплексних проблем у 
галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, а також для оволодіння 
методологією педагогічної та наукової діяльності за фахом;

- рівень набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової 
презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування 
сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, пошуку та критичного аналізу 
інформації;

- здатність управляти науковими проєктами та/або складення пропозицій щодо 
фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності;

- рівень опанування іноземної мови в обсязі достатньому для представлення та 
обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою 
відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного 
розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності.

Підготовка на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти передбачає 
виконання особою відповідної освітньо-наукової програми за певною спеціальністю та 
проведення власного наукового дослідження. Н евід’ємною складовою освітньо-наукової 
програми аспірантури є підготовка та публікація наукових статей.

Здобувачі вищої освіти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним 
планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових 
робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки на 
третьому рівні вищої освіти.

Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його науковим 
керівником (консультантом) та затверджується вченою радою навчально-наукового 
існтитуту/факультету протягом двох місяців з дня зарахування здобувача до Університету.

Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання здобувачем 
відповідного ступеня і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової 
роботи.

Невиконання індивідуального плану наукової роботи або порушення строків 
виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених 
законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою Університету рішення 
про відрахування здобувача вищої освіти.

Атестація здобувачів вищої освіти проводиться на основі аналізу успішності 
навчання, оцінювання якості вирішення здобувачами вищої освіти освітньо-наукових 
завдань. Атестація здобувачів освітнього рівня доктора філософії здійснюється у формі 
публічного захисту дисертації та завершується видачею документа встановленого зразка про 
присудження ступеня доктора філософії з присвоєнням кваліфікації доктора філософії в 
певній галузі.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим 
дослідженням, яке пропонує розв'язання комплексної проблеми в предметній області 
спеціальності або на її межі з іншими спеціальностями, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Дисертація не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації.

11

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF?find=1&text=%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%23w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF?find=1&text=%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%23w1_3


Дисертація має бути розміщена на сайті Університету. Вимоги щодо процедури та 
особливих умов проведення публічного захисту визначаються Кабінетом Міністрів 
України.

7. О Ц ІН Ю В А Н Н Я  РЕЗУЛЬТАТІВ Н А П И С А Н Н Я  ТА ЗА Х И С ТУ  К У РС О В О Ї Р О Б О Т И  
(П РО ЕК Т У ), Б А К А Л А В РС Ь К О Ї І  М А Г ІС Т Е Р С Ь К О Ї К В А Л ІФ ІК А Ц ІЙ Н О Ї Р О Б О Т И

7.1. Курсова робота (проект) -  одна з форм самостійної роботи здобувача вищої освіти, 
метою якої є формування професійних умінь і навичок комплексного наукового вирішення 
окремої дослідницької задачі, що передбачає поглиблене вивчення наявних підходів 
(методів, прийомів тощо) та апробацію запропонованих здобувачем вищої освіти 
рекомендацій щодо її розв’язання.

Виконання курсової роботи (проєкту) може мати дисциплінарний або 
міждисциплінарний (комплексний) характер.

7.2. Виконання дисциплінарної курсової роботи (проєкту) передбачається навчальним 
планом відповідної спеціальності (спеціалізації). Методичні рекомендації та вимоги щодо 
підготовки та захисту дисциплінарної курсової роботи (проєкту) визначаються в межах 
Syllabus. Оцінювання дисциплінарної курсової роботи (проєкту) здійснюється за шкалою в 
діапазоні від 0 до 100 балів включно з подальшим переведення даних 100-бальної шкали 
оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ЄКТС. Результат оцінювання дисциплінарної 
курсової роботи (проєкту) виставляється у відповідну відомість обліку успішності.

7.3. Виконання міждисциплінарної (комплексної) курсової роботи (проєкту) 
передбачено окремим пунктом навчального плану освітньої програми підготовки 
бакалавра/магістра. Така робота має на меті проміжну атестацію професійної підготовки 
здобувача вищої освіти.

7.4. Випускна кваліфікаційна робота (проєкт) бакалавра (бакалаврська кваліфікаційна 
робота/проєкт) та магістра (магістерська кваліфікаційна робота/проект) є складовою 
атестації, підсумковою індивідуальною письмовою науково-дослідною роботою, яка дає 
змогу отримати комплексне уявлення про рівень засвоєння теоретичних знань та практичної 
підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю.

У випускній кваліфікаційній роботі здобувач вищої освіти повинен продемонструвати 
знання з певного наукового напряму, володіння навичками наукового дослідження, здатність 
мислити, аналізувати, узагальнювати й робити висновки.

7.5. Оцінка здобувача вищої освіти за змістову частину випускної кваліфікаційної 
роботи (бакалаврської або магістерської роботи/проєкту) формується науковим керівником 
від Університету, а рівень захисту результатів дослідження оцінюється екзаменаційною 
комісією з атестації відповідно до Положення про екзаменаційну комісію з атестації 
здобувачів вищої освіти.

7.6. Рішення щодо загального оцінювання курсової роботи (проєкту), бакалаврської і 
магістерської робіт (проєктів) приймається більшістю голосів членів комісії.

7.7. Загальна оцінка за курсову роботу/проєкт, випускну кваліфікаційну роботу 
(бакалаврську і магістерську роботу/проєкт) визначається екзаменаційної комісією на 
закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів ЕК, які 
брали участь у її засіданні і фіксується у відповідній відомості обліку успішності.

7.8. Випускна кваліфікаційна робота бакалавра/магістра не допускаються до захисту за 
таких підстав:

-  попередня оцінка наукового керівника змістової частини дослідження складає
менше 21 балів (лист оцінювання);

-  інші підстави, визначені відповідною кафедрою.
7.9. Повторний захист курсової або випускної кваліфікаційної роботи

бакалавра/магістра з метою підвищення позитивної оцінки не дозволяється.
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8. О Ц ІН Ю В А Н Н Я  РЕ ЗУ Л Ь Т А Т ІВ  П РО Х О Д Ж Е Н Н Я  П РА К Т И К И  Й  П ІД Г О Т О В К И
ТА ЗА Х И С Т У  ЗВ ІТ У  З П РА К Т И К И

13

8.1. Практична підготовка може включати:
-  проходження виробничої (спеціальної) та/або переддипломної практики;
-  тренінги (комплексні, міждисциплінарні тощо).
- навчальна практика.
8.2. Програма проходження практики та тренінгів зазначаються у відповідних 

методичних рекомендаціях, які розробляються проєктною групою при гаранті освітньої 
програми підготовки бакалавра/магістра та затверджуються у встановленому в Університеті 
порядку з урахуванням специфіки та особливостей освітньої програми підготовки фахівців.

8.3. Оцінювання результатів набуття навичок та практичних умінь під час проходження 
виробничої практики відбувається за 100-бальною шкалою у вигляді заліку.

8.4. Оцінка результатів проходження практики складається з:
1) оцінки керівником від Університету результатів виконання програми практики (у 

формі письмового відгуку із обов’язковою баловою оцінкою);
2) оцінки презентації здобувачем вищої освіти результатів проходження практики (у 

формі рішення комісії із захисту результатів проходження практики із обов’язковою баловою 
оцінкою).

8.5. Оцінка результатів проходження практики у балах і за 4-бальною шкалою 
зазначається у відомості за підписами керівника практики від кафедри.

8.6. Практична підготовка здобувачів вищої освіти ДУЕТ передбачає різні види 
тренінгів:

- з окремих освітніх компонентів;
- міждисциплінарний;
- комплексний тощо.
8.7. Оцінювання результатів тренінгів в межах окремого освітнього компоненту 

здійснюється за принципами, визначеними для поточного й підсумкового контролю.

9. О Ц ІН Ю В А Н Н Я  РЕЗУЛЬТАТІВ В И К О Н А Н Н Я  ЗАВДАНЬ 
К В А Л ІФ ІК А Ц ІЙ Н И Х  Е К ЗА М ЕН ІВ

9.1. Оцінювання кваліфікаційних екзаменів передбачає підсумковий контроль за 
результатами навчання на освітньому ступені бакалавр щодо їх відповідності вимогам 
стандартів вищої освіти та проводиться у формі екзаменів з обов’язкових освітніх 
компонентів професійної підготовки в обсязі чинних Силабусів освітніх компонентів.

9.2. Оцінювання результатів кваліфікаційних екзаменів з освітніх компонентів 
здійснюється з урахуванням поточної успішності в порядку, передбаченому системою 
контролю рівня знань, умінь та навичок для освітніх компонентів з підсумковим контролем у 
формі екзамену (розділ III цього Положення) за 100-бальною шкалою.

9.3. Екзамени складаються за тестовими білетами.
9.4. Оцінювання результатів комплексних кваліфікаційних екзаменів здійснюється за 

lOO-бальною шкалою за тестовими білетами,
9.5. Оцінювання кваліфікаційних екзаменів здійснює екзаменаційна комісія з атестації, 

до складу якої входять викладачі освітніх компонентів професійної підготовки.
9.6. Повторне складання (перескладання) кваліфікаційного екзамену або повторний 

захист випускної кваліфікаційна робота (проект) бакалавра (бакалаврська кваліфікаційна 
робота/проєкт) або магістра (магістерська кваліфікаційна робота/проєкт) з метою 
підвищення позитивної оцінки не дозволяється.

9.7. Здобувач вищої освіти який по завершенні теоретичного курсу навчання 
допущений до складання кваліфікаційних екзаменів, випускної кваліфікаційна робота 
(проєкт) бакалавра (бакалаврська кваліфікаційна робота/проєкт) або магістра (магістерська 
кваліфікаційна робота/проєкт) не склав (не з ’явився) кваліфікаційний екзамен, не захистив,



або не з ’явився на захист випускної кваліфікаційна робота упродовж трьох років має право 
скласти екзамен та захистити випускну кваліфікаційну роботу.

9.8. В умовах карантину кваліфікаційні екзамени проводяться дистанційно, а саме: в 
режимі он-лайн.

10. СКЛАДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

10.1. До атестаційного екзамену допускаються здобувані вищ ої освіти, які виконали 
освітньо-професійну програму (до захисту кваліфікаційної роботи), оцінені за кожним 
освітнім компонентом обов’язкової частини та кожним обраним освітнім компонентом 
вибіркової частини відповідного навчального плану підготовки здобувачів вищ ої освіти на 
рівні не нижче 60 балів за шкалою ЄКТС.

10.2. Атестаційний екзамен для здобувача проводиться в один день і його загальна 
тривалість не повинна перевищувати 6 академічних годин. Атестаційний екзамен 
оцінюється максимально в 100 балів. Після перевірки робіт оцінка оголошується в той же 
день. У тих випадках, коли результат складання атестаційних екзаменів не відповідає 
вимогам до рівня атестації, екзаменаційна комісія приймає рішення про те, що здобувач є 
неатестованим, що відзначається у протоколі засідання комісії.

10.3. Якщ о здобувач не з ’явився на засідання екзаменаційної комісії для складання 
екзаменів, то в відомості відзначається, що він є неатестованим у зв ’язку з неявкою на 
засідання комісії. Здобувачі, які не атестовані у затверджений для них термін і не склали 
атестаційний екзамен, мають право на повторну атестацію  в наступний термін роботи 
атестаційної комісії на засадах, визначених у Порядку переведення, відрахування та
поновлення студентів у Державному університеті економіки і технологій.

10.4. Рішення екзаменаційної комісії про результати атестаційного екзамену та 
присвоєння здобувачам кваліфікації приймається на закритому засіданні ком ісії відкритим 
голосуванням звичайною  більш істю  голосів членів комісії. При однаковій кількості голосів 
голос голови комісії є вирішальнім. Оцінка державної ком ісії є остаточною.

10.5. У випадках незгоди із результатом оцінювання здобувач освіти має право на
апеляцію. Для цього здобувач, який не згодний з отриманою  оцінкою, не пізніше наступного 
дня після оголошення результатів атестаційного екзамену повинен звернутись до голови 
комісії з обгрунтованою письмовою апеляцією.

За результатом апеляції оцінка роботи не може бути зменшена, а тільки залиш ена без 
зміни або підвищена. Результат розгляду апеляції фіксують на роботі здобувача і 
підтверджую ть підписами голови і членів екзаменаційної комісії. Після цього оцінка 
вноситься до протоколу.

Процедура складання атестаційного екзамену визначається відповідним положенням.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Положення розглядається та затверджується рішенням В ченої ради Університету 
та вводиться в дію  наказом Ректора.

11.2. Зміни та доповнення до Положення приймаються в тому самому порядку, що і 
саме Положення.
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ПОГОДЖ ЕНО: на засіданні науково-методичної ради 30.11.2022 року (протокол №  4-)

Голова науково-методичної ради,
в.о. проректора з науково-педагогічної роботи
та навчальної роботи

Начальник ю ридичного відділу

ч



ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

Ф акультет/інститут________________________________________________________
Спеціальність (освітня програма) __________________________________________
Курс__________________________________ Група______________________________

2021 - 2022 навчальний рік 
В ІД О М ІС Т Ь  О Б Л ІК У  У С П ІШ Н О С Т І №  07/28-_____

«____ »_____________________20___ року

з___________________________________________________________________________
(назва навчальної освітнього комопненту)

з а ________________________ навчальний семестр.
Форма семестрового контролю екзамен Загальна кількість годи н____

(екзамен, залік)

В икладач___________________________________________________________________
(вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який виставляє підсумкову оцінку)
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Додаток А

Зразок екзаменаційної відомості

№
з/п

Прізвище та ініціали 
студента

Кількість 
балів за 

поточний 
контроль

Кількість 
балів за 

результат 
тами 

екзамену

Підсумкова оцінка

Дата
загальна 
кількість 

балів за 100 
бальною 
шкалою

за
національ

ною
шкалою

ECTS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Екзаменатор (викладач)_____________________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

П ідсумки складан ня  екзамену (заліку)

Шкала ДУЕТ, балів Оцінка за 4-бальноюшкалою
ШКАЛА ЕСТS

90-100 відмінно A
80-89 добре B
70-79 C
66-69 задовільно D
60-65 E
21-59 незадовільно з можливістю повторного складання екзамену(заліку) FX
0-20 незадовільно з можливістю вивчення освітнього компоненту за 

індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально- 
консультативної роботи

F

Керівник Центру студентських комунікацій К.С. Лозівець



ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

Факультет/інститут __________________________________________________________
Спеціальність (освітня програма) ___________________________________________
Курс__________________________________ Група________________________________

2021 - 2022 навчальний рік 
В ІД О М ІС Т Ь  О Б Л ІК У  У С П ІШ Н О С Т І №  07/28-_____

«____ »_____________________20___ року
з ___________________________________________________________________________

(назва навчальної освітнього компоненту)

з а ________________________ навчальний семестр.
Форма семестрового контролю залік  Загальна кількість годи н___

(екзамен, залік)

В икладач__________________________________________________________________
(вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який виставляє підсумкову оцінку)
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Додаток Б

Зразок залікової відомості

№
з/п Прізвище та ініціали студента

Оцінка

Датаза
національною

шкалою

кількість 
балів за 100 

бальною 
шкалою

ECTS

1 2 4 5 6 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Екзаменатор (викладач)_____________________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

П ідсумки складан ня  екзамену (заліку)

Шкала ДУЕТ, балів Оцінка за 4-бальноюшкалою
ШКАЛА ЕСТS

90-100 відмінно A
80-89 добре B
70-79 C
66-69 задовільно D
60-65 E
21-59 незадовільно з можливістю повторного складання екзамену(заліку) FX
0-20 незадовільно з можливістю вивчення освітнього компоненту за 

індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально- 
консультативної роботи

F

Керівник Центру студентських комунікацій К.С. Лозівець



Зразок  протоколу екзам енаційної ком ісії 

Д Е РЖ А В Н И Й  У Н ІВ Е Р С И Т Е Т  Е К О Н О М ІК И  І  Т Е Х Н О Л О Г ІЙ  

Протокол №  від «___» ___________ 20 року
засідання Е кзам енац ійн ої ком ісії 

про п ри йм ан ня екзамену з ____________________________________________________________

(назва освітнього компоненту)

у студентів груп и______________________ ,  форми навчання

спеціальності _________________________________________________________________________

інститут ______________________________________________________________________________

П рисутні:
Голова комісії:__________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання)

Члени комісії:
1. .___________________________________________________________________________

17
Додаток В

2.

(прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання)

У Х ВА ЛИ Л И :
1. Вважати такими, що успішно склали екзамен з

(назва освітнього компоненту)

Результати екзамену: ________ ___________________________________ ____________________

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по-батькові 

студента

Кількість 
балів за 

поточний 
контроль

Характеристика повноти відповідей (бали) Оцінка

I
питання

II
питання

III
питання

IV
питання

V
питання

загальна
кількість

балів

за
національною

шкалою
ЕСТ£

1.

2. Не атестованих Екзаменаційною комісією немає.
Усього, як зазначено вище, проекзаменовано___________________________

студентів.
(словами)

П ідписи:
Г олова ЕК _______________  _____________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Члени ЕК:

(підпис) (прізвище та ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали)



Д Е РЖ А В Н И Й  У Н ІВ Е РС И Т Е Т  Е К О Н О М ІК И  І  Т Е Х Н О Л О Г ІЙ

Ф акультет/інститут___________________________________________________________________
Спеціальність (освітня програма)______________________________________________________
Курс_________________________________ Група __________________________________________

2021 - 2022 навчальний рік

В ІД О М ІС Т Ь  О Б Л ІК У  У С П ІШ Н О С Т І № 07/28-_________
«_____ »_____________________20____ року

з _________________________________________________________________________________
(назва навчальної освітньої компоненти)

з а ________________________ навчальний семестр.
Форма семестрового контролю екзамен________ Загальна кількість годи н _______

(екзамен)

Голова ком ісії____________________________________________________________________
(вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який виставляє підсумкову оцінку)

Члени ком ісії_____________________________________________________________________
(вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який виставляє підсумкову оцінку)

18
Додаток Г

Зразок відомості екзаменаційної комісії

№
з/п

Прізвище 
та ініціали 
студента

Кількість 
балів за 

поточний 
контроль

Кількість 
балів за 

результатами 
екзамену

Підсумкова оцінка Дата
загальна 
кількість 
балів за 

100 
бальною 
шкалою

за
національною

шкалою

БСТ8

Г олова ком ісії
(підпис) (прізвище та ініціали)

Ч лен и  комісії
(підпис) (прізвище та ініціали)

Ч лен и  комісії
(підпис) (прізвище та ініціали)

Підсумки складання екзамену (заліку)
Шкала ДУЕТ, балів Оцінка за 4-бальноюшкалою

ШКАЛА ЕСТS

90-100 відмінно А
80-89 добре в
70-79 С
66-69 задовільно Б
60-65 Б
21-59 незадовільно з можливістю повторного складання екзамену(заліку) ЕХ
0-20 незадовільно з можливістю вивчення освітньої компоненти за 

індивідуальним графіком у  формі додаткової індивідуально-
консультативної роботи

Р

К ер івн и к  Ц С К
(підпис)

К.С. Л озівець
(прізвище та ініціали)



Історія документа
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