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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

  

Проведення атестації випускників освітньої програми спеціальності 014.11 

«Середня освіта (фізична культура)» здійснюється відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту» (від 01.07.2014 р.)»; Положень: «Про організацію освітнього 

процесу в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича» 

(2019 р.) та Додатку (2020 р.) у частині проведення атестації здобувачів фахової 

передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання; 

«Про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи Екзаменаційної 

комісії в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича» 

(2020 р.); «Про контроль та систему оцінювання результатів навчання здобувачів 

вищої освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича» 

(2020 р.); «Про порядок замовлення, виготовлення, обліку та видачі документів про 

вищу освіту та академічних довідок у Чернівецькому національному університету 

імені Юрія Федьковича» (2021 р.). 

Підсумкова атестація здобувачів другого рівня вищої освіти (магістерський) – 

це процес оцінювання якості засвоєння студентами освітніх компонентів освітньо-

професійної програми, а також встановлення відповідності опанування 

випускниками програмних результатів навчання, рівня набутих професійних 

компетентностей випускника ЗВО відповідно до вимог галузевого стандарту 

(проекту стандарту) спеціальності 014.11 «Середня освіта (фізична культура)». 

Основними принципами при атестації якості знань магістра ОПП Фізична 

культура спеціальності 014.11 «Середня освіта (фізична культура)» є: 

комплексність, актуальність, взаємозамінність, взаємодоповнюваність, 

інформативність, дієвість, індивідуальність, диференційованість, об’єктивність, 

відкритість, єдність вимог, предметність, інноваційність, варіативність. 

Блок освітніх компонент, які виносяться на атестацію включає (Технологію 

викладання фізичної культури, Методику проведення позаурочних форм занять з 

фізичної культури, Професійну риторику вчителя фізичної культури, Методологію 

наукових досліджень, Основи інклюзивної освіти). 

Питання білетів підсумкової атестації дають можливість охопити всі напрями 

майбутньої педагогічної діяльності майбутнього фахівця. Процедура проведення 

підсумкової атестації включає: 

1. Комп’ютерне тестування  

2. Усні відповіді на запитання. 

У підсумку, оволодівши матеріалом теоретичної та практичної підготовки, 

майбутній фахівець повинен: 

- володіти сучасними методами наукових досліджень в галузі фізичного 

виховання, інноваційними освітніми технологіями навчання. 

- володіти сучасними методами оцінювання показників функціонального 

стану школяра в процесі занять з фізичної культури. 

- володіти педагогічними, медико-біологічними, інформаційними 

технологіями формування здорового способу життя, розвиту рухових умінь і 

навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей у представників різних груп 

населення і самостійної розробки методик і технологій для інтегрального 

гармонійного розвитку людини. 

- вміти вирішувати освітні, виховні та оздоровчі завдання у процесі 

навчальної, оздоровчої та профілактичної роботи з учнями в ЗЗСО; 

- сформувати уміння, використовуючи ефективні методи навчання, щодо 
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удосконалення та закріплення структури процесу побудови уроків фізичної 

культури; 

- засвоїти основні закономірності управління процесом фізичного виховання 

у закладах загальної середньої освіти та закладах вищої освіти; 

 

Програма атестації включає: 

– комплексну перевірку якості засвоєння освітніх компонент у відповідності 

до програмних результатів навчання; 

– вияв здібностей до педагогічного мислення, творчого підходу в процесі 

вирішення завдань на уроках фізичної культури ; 

– перевірку рівня оволодіння педагогічними технологіями та навиками 

професійної майстерності, щодо практичного застосування їх на урочних формах 

занять; 

– виявлення практичних навиків, щодо вміння вирішення ситуативних 

завдань на уроках фізичної культури. 

Узагальнене оцінювання якості підготовки магістра здійснюється членами 

ЕК на основі принципів об’єктивності, індивідуальності, комплексності та 

етичності.  

Варіанти завдань у білетах обговорюються і затверджуються на засіданні 

кафедри та затверджуються на методичній раді факультету. 

На консультативних заняттях, що проводяться напередодні підсумкової 

атестації, екзаменатор ознайомлює студентів з основними напрямками побудови 

комплексної програми ЕК, розглядає питання, які виникають у студентів. 

При усних відповідях студенти можуть висловлювати власні, відмінні від 

викладених у підручниках та посібниках судження, які членам комісії слід 

проаналізувати, визначаючи їх раціональність і життєвість, що відповідно дає 

можливість оцінювати відповідь студента як позитивну. 

Відповідь магістранта оцінюється за розробленими критеріями до підсумкової 

атестації(див. нижче). 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВКЛЮЧЕНИХ У БІЛЕТИ 

 

Технологія викладання фізичної культури  

1. Розкрийте поняття «фізична культура» та її зв'язок із загальною 

культурою. Структурні компоненти педагогічного процесу при формуванні 

фізичної культури особи. 

2 Охарактеризуйте загальні принципи фізичного виховання. Класифікація 

принципів. 

3 Розкрийте зміст поняття «фізичні вправи» – основний засіб фізичного 

виховання. Чинники, які визначають дію фізичних вправ та класифікація фізичних 

вправ. 

4 Розкрийте зміст поняття методи фізичного виховання, класифікація 

методів. Охарактеризуйте методи, направлені на оволодіння руховими уміннями і 

навиками. 

5 Охарактеризуйте структуру процесу навчання руховим діям. Взаємодія і 

перенесення рухових навиків.  Методи і прийоми навчання. 

6 Дайте характеристику управлінню процесом навчання. Попередження і 

виправлення помилок.  



 

 4 

7 Опишіть сторони має навантаження? Які фактори впливають на 

інтенсивність навантаження?  

8 Дайте характеристику показникам, що визначають обсяг навантаження? 

Характеристика взаємозв'язку зовнішньої і внутрішньої сторін навантаження. 

9 Охарактеризуйте різновиди відпочинку в залежності від його тривалості. 

У чому проявляється негативний вплив надмірного фізичного навантаження на 

стан здоров'я школярів? 

10 Охарактеризуйте поняття про фізичні здібності, основні форми їх вияву. 

Закономірності розвитку фізичних здібностей. 

11 Охарактеризуйте нерівномірність і гетерохронність (різночасність) 

розвитку здібностей. Перенесення фізичних здібностей. 

12 Розкрийте поняття про координаційні здібності. Критерії і форми вияву 

координаційних здібностей у школярів. 

13 Охарактеризуйте фізіологічні основи формування рухової витривалості.  

Поняття про витривалість і її зв'язок із стомленням. 

14 Охарактеризуйте фізіологічний механізм формування швидкісних 

здібностей. Методика їх розвитку. 

15 Дайте характеристику поняттю про силові здібності, їх види. Фактори, 

які визначають рівень розвитку силових здібностей. 

16 Розкрийте засоби розвитку силових здібностей.  

17 Охарактеризуйте сучасний погляд на гнучкість, як фізичну. Види 

гнучкості . Засоби і методи розвитку гнучкості. 

18 Розкрийте зміст побудови занять з фізичної культури. Класифікація 

занять урочного типу.  

19 Дайте характеристику заняттям позаурочного типу. Розкрийте форми 

організації занять в позашкільних установах. 

20 Розкрийте форми організації занять за місцем проживання та організації 

оздоровчих занять в сім'ї. 

21 Охарактеризуйте організацію фізичного виховання в літніх таборах 

відпочинку для дітей шкільного віку. 

22 Дайте характеристику видам планування і його зміст, основи методики 

контролю і обліку проведення занять.  

23 Розкрийте критерії і особливості оцінювання успішності школярів  на 

уроках фізичної культури. Організація підсумкової атестації. 

24 Охарактеризуйте соціально-педагогічне значення фізичного виховання. 

Вікова періодизація дітей шкільного віку. 

25 Розкрийте вікові особливості фізичного розвитку і фізичної 

підготовленості дітей раннього і дошкільного віку. Методичні особливості 

побудови занять. 

26 Охарактеризуйте соціально-педагогічне значення фізичного виховання 

дітей шкільного віку. 

27 Особливості розвитку фізичних здібностей у шкільному віці. 

28 Розкрийте методику планування навчально-виховної роботи в процесі 

педагогічної діяльності. 

29 Охарактеризуйте класифікацію уроків фізичної культури вимоги до 

проведення уроку. 

30 Охарактеризуйте організацію діяльності учнів на уроці фізичної 

культури. Організаційне забезпечення уроків з фізичної культури. 
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31 Охарактеризуйте методику підготовки вчителя фізичної культури  до 

уроку. 

32 Розкрийте особливості проведення занять фізичної культури з дітьми з 

ослабленим здоров'ям. 

33 Охарактеризуйте технологію планування у фізичному вихованні. Вимоги 

до нього.  

34 Дайте характеристику загальному річному плану роботи з фізичної 

культури. Планування урочних форм занять. 

35 Охарактеризуйте завдання професійно-прикладної фізичної підготовки. 

Засоби професійно-прикладної фізичної підготовки. 

36 Охарактеризуйте структуру і зміст фізичного виховання у ЗВО. Форми 

фізичного виховання студентів. 

37 Роль фізичної культури в системі організації здорового способу життя 

школярів. 

38 Назвіть основні напрямки оздоровчої фізичної культури. Дайте 

характеристику фізкультурно-оздоровчих методик і систем. 

 

 

Професійна риторика вчителя фізичної культури 

1. Дайте визначення терміна «риторика». Обґрунтуйте твердження, що 

риторика – це найоптимальніший шлях мовленнєвого розвитку. 

2. Охарактеризуйте поняття ділове і академічне красномовство у 

професійній риториці. Наведіть приклад. 

3. Назвіть та охарактеризуйте етапи мовленнєвої підготовки оратора 

(лектора). 

4. Охарактеризуйте поняття державно-дипломатичне і політичне 

красномовство у професійній риториці. Наведіть приклад. 

5. Охарактеризуйте поняття військове і судове красномовство у 

професійній риториці. Наведіть приклад. 

6. Дайте визначення терміна «оратор». Опишіть, якими якостями 

визначається особистість оратора-лектора. 

7. Охарактеризуйте поняття «педагогічне», «богословське» і «побутове 

красномовство» у професійній риториці. Наведіть приклад.  

8. Дайте визначення стилів мовлення професійної риторики: 

публіцистичний, дискусійно-діловий. 

9. Розкрийте специфіку професійно-педагогічного спілкування у 

професійній риториці. 

10. Розкрийте індивідуально-особистісні ознаки аудиторії у професійній 

риториці. 

11. Дайте визначення стилів мовлення професійної риторики: науковий та 

навчальний. 

12. Охарактеризуйте соціально-психологічні ознаки аудиторії. Поясніть, як 

відбувається обмін думками в аудиторії? 

13. Опишіть можливості використання візуального контакту у професійному 

спілкуванні. 

14. Назвіть та охарактеризуйте мовленнєві вміння промовця-лектора. 

15. Охарактеризуйте перешкоди, що заважають ефективному спілкуванню у 

професійній риториці. 

16. Охарактеризуйте експресивну функцію ділового професійного 
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спілкування. 

17. Розкрийте поняття професійної риторики: конфліктна реакція аудиторії. 

18. Охарактеризуйте помилки у контакті оратора з аудиторією та розкрийте, 

який виступ оратора можна назвати гнучким. 

19. Розкрийте поняття «педагогічне мовлення» та «імідж педагога» у 

професійній риториці. Які якості формують позитивний імідж педагога? 

20. Розкрийте причини мовленнєвих помилок оратора-лектора у професійній 

риториці. 

21. Охарактеризуйте особистісні якості, які розвивають професійні вміння 

оратора (культура мислення, культура мовлення, культура поведінки). 

22. Охарактеризуйте правила вербального контакту ритора-лектора у 

професійній риториці. 

23. Розкрийте поняття «сприйняття промови» у професійній риториці. 

Прокоментуйте заповідь оратора: «Якщо хочеш стати хорошим оратором, стань 

спочатку вихованою людиною». 

24. Назвіть та опишіть комунікативні уміння, необхідні сучасному фахівцеві 

фізичної культури. Викладіть свої думки про обраний Вами вид спорту у формі 

промови. 

25. Розкрийте стратегії і тактики впливу та маніпулювання. Маніпуляції у 

професійній риториці. 

 

 

Методика проведення позаурочних форм занять з фізичної культури 

1. Охарактеризуйте форми занять в режимі навчального дня школярів з 

фізичної культури. 

2. Які форми проведення позакласної роботи з фізичного виховання в 

школі ви знаєте. Наведіть їх характеристику? 

3. Які форми проведення позашкільних форм занять з фізичного виховання 

в школі ви знаєте. Наведіть їх характеристику? 

4. Які форми проведення індивідуальних форм занять з фізичного 

виховання в школі ви знаєте. Наведіть їх характеристику? 

5. Наведіть основний зміст, мету та контингент проведення фізкультурних 

хвилинок на уроках в школі. 

6. Наведіть основний зміст, мету та контингент проведення фізкультурних 

пауз. 

7. Наведіть основний зміст та мету проведення годин здоровʼя в ЗНЗ. 

8. Якими основними відмінностями відрізняються некласифікаційні 

змагання від решти змагань, що проводяться в ЗНЗ? 

9. Які найбільш поширеніші види некласифікаційних змагань школярів ви 

знаєте? 

10. Наведіть основний зміст та мету проведення фізкультурно-художнього 

свята. Які види таких свят ви знаєте? 

11. Наведіть основний зміст та мету проведення спортивно-художніх ранків 

(вечорів). Які види таких свят ви знаєте? 

12. Наведіть основний зміст та мету проведення днів здоров’я. 

13. Наведіть характеристику занять з фізичного виховання за місцем 

проживання. 

14. Що, на вашу думку, являє собою система самостійної роботи учнів поза 

школою в галузі фізичної культури. 
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15. Наведіть орієнтовну схему плану роботи з фізичного виховання у 

літньому таборі відпочинку. 

16. Розкрийте суть ролі та місця сім’ї у фізичному вихованні дітей. 

17. Назвіть складові ефективності забезпечення фізичного виховання дітей в 

умовах сім’ї. 

18. Назвіть та розкрийте суть форм роботи вчителя з фізичної культури з 

батьками. 

19. Назвіть та розкрийте суть функцій батьків в організації фізичного 

виховання дітей. 

20. Перерахуйте основні завдання школи у фізичному розвитку сучасної 

дитини. 

21. Назвіть основні складові самостійної навчальної діяльності дітей поза 

школою. Які форми такої діяльності ви знаєте? 

22. Які складові, на вашу думку, впливають на вироблення вмінь і навичок 

школярів працювати самостійно поза школою? 

23. На які складові вчитель фізичної культури у процесі формування вмінь 

працювати учнів самостійно повинен звернути першочергову увагу. 

24. Назвіть складові системи самостійних занять фізичними вправами 

школярів в домашніх умовах. 

25. Назвіть та охарактеризуйте основні способи перевірки домашніх завдань 

з фізичної культури які застосовуються на практиці в ЗНЗ. 

 

Методологія наукових досліджень 

 

1. Охарактеризувати основні види соціологічного дослідження, залежно від 

методів збору емпіричних даних. 

2. Охарактеризувати загальну структуру та зміст наукової роботи. 

3. Описати особливості організації та проведення наукового експерименту. 

4. Проаналізувати класифікацію науково-педагогічного експерименту. 

5. Охарактеризувати етапи виникнення науки та її еволюцію. 

6. Охарактеризувати загально-наукові методи дослідження. 

7. Розкрити особливості підготовки наукових матеріалів до публікації у 

фахових виданнях. 

8. Описати основні правила оформлення науково-дослідної роботи. 

9. Охарактеризувати поняття мета та завдання науково-дослідної роботи.  

10. Описати технологію поетапної роботи з літературними джерелами в 

процесі наукового дослідження. 

11. Охарактеризувати поняття комплексний педагогічний експеримент. 

12. Проаналізувати класифікацію методів дослідження. 

13. Описати етапи реалізації та оформлення результатів наукового 

дослідження. 

14. Охарактеризувати методи емпіричного та теоретичного рівнів 

дослідження. 

15. Описати основні форми науково-дослідної роботи студентів та аспірантів. 

16. Описати основні вимоги бібліографічного опису та оформлення  

літературних джерел.  

17. Охарактеризувати поняття  суб'єкт та предмет наукової діяльності. 

18. Дайте визначення та охарактеризуйте  термін наукова ідея, гіпотеза, теорія 

та закон. 
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19. Сформулювати види, функції та предмет наукової діяльності. 

20. Проаналізувати сутність організації наукової діяльності у вищому 

навчальному закладі. 

21. Описати основні форми впровадження результатів наукового дослідження. 

22. Охарактеризувати метод і методологію наукових досліджень. 

23. Дати визначення та розкрити поняття «реферат», «курсова робота»,  

«магістерська робота». 

24. Дати визначення і характеристику методу спостереження та анкетування. 

25. Розкрити етапи проведення психолого-педагогічного експерименту. 

 

 

Основи інклюзивної освіти 

1. Назвіть і проаналізуйте соціальні моделі, за якими формувалася  

суспільна думка стосовно осіб  з порушеннями психофізичного розвитку. 

2. Розкрийте  особливості  інклюзії як моделі суспільного  устрою. 

3. Визначте та прокоментуйте основні принципи інклюзивного навчання. 

4. Назвіть і проаналізуйте основні міжнародні документи в галузі прав осіб 

з порушеннями психофізичного розвитку. 

5. Розкрийте основні принципи інклюзивної освіти, задекларовані у 

Саламанкській декларації. 

6. Визначте, які статті Закону «Про освіту» сприяють розбудові 

інклюзивної освіти в Україні. 

7. Проаналізуйте вертикальну та горизонтальну структуру спеціальної 

освіти в Україні. Доведіть необхідність реформування спеціальної освіти. 

8. Розкрийте особливості впровадження інклюзивної освіти в Україні. 

Назвіть відомі Вам громадські організації, фонди, які долучилися до впровадження 

інклюзивної освіти.  

9. Проаналізуйте відомі вам класифікації дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку. 

10. Назвіть і проаналізуйте основні функції сім’ї. Розкрийте роль батьків у 

навчальній команді інклюзивного класу.  

11. Поміркуйте, чи можуть бути батьки адвокатами своєї дитини, і в яких 

випадках. 

12. Розкрийте зміст  понять «корекція» та «компенсація». Розкрийте сутність 

корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливими потребами. 

13. Визначте стратегічну мету й завдання корекційно‐розвивальної роботи з 

дітьми з особливими потребами в умовах інклюзії. 

14. Назвіть і проаналізуйте основні державні нормативно‐правові 

документи, які забезпечують інклюзивний освітній процес. 

15. Визначте сутність курикулуму, його складові та його значення в 

навчальному процесі дитини з особливими освітніми потребами. 

16. Розкрийте особливості діяльності навчальної команди інклюзивної 

школи в розробці та реалізації курикулуму й необхідність співпраці фахівців. 

17. Обґрунтуйте необхідність використання індивідуального плану в роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 

18. Проаналізуйте складові індивідуального навчального плану як основного 

документа. 

19. Розкрийте особливості складання індивідуального навчального плану. 

20. Визначте етапи підготовки та вимоги до підписання індивідуального 



 

 9 

навчального плану. 

21. Дайте визначення процесу оцінювання. Назвіть та проаналізуйте 

завдання контролю в навчальному процесі інклюзивного класу. Розкрийте сутність 

його показників. 

22. Охарактеризуйте компоненти та особливості психологічної готовності до 

шкільного навчання дітей з особливими потребами, які призводять до труднощів в 

опануванні програмовими знаннями. 

23. Обґрунтуйте доцільність застосування безбального оцінювання для учнів 

з особливими потребами інклюзивного класу.  

24. Розкрийте сутність технології портфоліо і вимоги до його укладання. Які 

види портфоліо використовуються в інклюзивній школі? 

25. Обґрунтуйте доцільність застосування учительського облікового 

портфоліо в інклюзивному класі. 

26. Розкрийте зміст  понять «адаптація» та «модифікація». Поясність 

особливості здійснення адаптації та модифікації в інклюзивному навчанні. 

Наведіть приклади.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Підсумкова оцінка комплексного іспиту визначається як підсумкова з оцінок 

за кожен блок екзаменаційних завдань. 

Оцінювання завдань кожного блоку: 

1. Тестові завдання – 20 питань по 1 балу за кожну правильну відповідь, 

усього 20 балів 

2. Теоретичні питання – 4 питання по 20 балів за кожну правильну 

відповідь, усього 80 балів. 

 

Загальна оцінка виводиться за наступними параметрами: 

Оцінювання результатів складання іспиту здійснюється у порядку, 

передбаченому прийнятою в університеті системою контролю знань (за 

національною (4-бальною) шкалою, 100-бальною університетською та шкалою 

ЄКТС: «А», «В», «С», «D», «Е», «FX» та «F»). 

А (90-100) – 5 (відмінно) – відмінні знання – студент міцно засвоїв 

теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, 

основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно 

мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при 

аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, 

пов’язує програмовий матеріал із профілем, демонструє високий рівень засвоєння 

практичних навичок. 

В (80-89) – 4 (добре) – вище середнього рівня – студент добре засвоїв 

теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з першоджерел та 

рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні навички, 

висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається 

певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі 

практичного. 

С (70-79) – 4 (добре) – загалом хороші знання – студент засвоїв теоретичний 

матеріал, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, не може 

аргументувати виклад матеріалу. Припускає помилки при аналізі викладу зміст 

матеріалу, володіє практичними навиками, але  припускається помилок в  

практичному аналізі матеріалу. 

D (60-69) – 3 (задовільно) – непогано – студент в основному опанував 

теоретичні знання з навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, 

додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; 

відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях 

не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю. 

Е (50-59) – 3 (задовільно) – знання відповідають мінімальним критеріям – 
студент погано опанував теоретичні знання навчальної дисципліни, слабо 

орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, досить 

непереконливо відповідає, не розрізняє поняття, додаткові питання практичного 

характеру залишаються без змістовних відповідей. 

FX (35-49) – 2 (незадовільно) – необхідне повторне перескладання – 

студент слабо опанував навчальний матеріал з дисципліни, майже не орієнтується в 

першоджерелах та рекомендованій літературі, практично відсутнє наукове 

мислення. 

F (1-34) – 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням – студент 
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не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, 

не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове 

мислення. 

Студентам, які отримали позитивні оцінки за передбаченими програмою 

підготовки формами атестації, рішенням Екзаменаційної комісії присуджується 

ступінь вищої освіти, присвоюється кваліфікація у відповідності до отриманої 

спеціальності і видається диплом про вищу освіту. 

Рішення щодо видачі студенту диплома з відзнакою приймається 

Екзаменаційною комісією за результатами атестації і з урахуванням усіх наданих 

до Екзаменаційної комісії матеріалів, які засвідчують, що навчальні та наукові 

(творчі) досягнення студента під час навчання за даним освітнім рівнем 

відповідають вимогам Положення «Про диплом з відзнакою». 

Якщо відповідь студента на іспиті не відповідає вимогам рівня атестації, 

Екзаменаційна комісія ухвалює рішення про те, що студент не пройшов атестацію і 

у протоколі засідання Екзаменаційної комісії йому проставляється оцінка 

«незадовільно» (1-49 балів). У випадку, якщо студент не з’явився на засідання 

Екзаменаційної комісії для складання іспитів, у протоколі зазначається, що він є 

неатестованим у зв’язку з неявкою на засідання. Якщо студент не з’явився на 

засідання Екзаменаційної комісії з поважної причини, що підтверджується 

відповідними документами, йому може бути встановлена інша дата складання 

іспиту під час роботи Екзаменаційної комісії. 

Студент, який отримав незадовільну оцінку при складанні комплексного чи 

додаткового іспиту (на випускному курсі), відраховується з університету. Йому 

видається академічна довідка встановленого зразка. 

Студенти, які не склали іспити у зв’язку з неявкою без поважних причин або 

отриманням незадовільної оцінки, мають право на повторну (з наступного 

навчального року) атестацію протягом трьох років після відрахування із ЗВО (у 

період роботи, згідно затвердженого графіку, Екзаменаційної комісії з відповідної 

спеціальності). Перелік іспитів визначається за навчальним планом та навчальною 

програмою на момент навчання студента в університеті. Повторно складається 

тільки той іспит, з якого була отримана незадовільна оцінка. 

 


