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На виконання постанов Кабінету Міністрів щодо запровадження 

карантину для закладів освіти, відповідних листів Міністерства освіти і науки 

України, з метою забезпечення безперервності освітнього процесу, наказу 

ректора ІФНТУНГ №103 від 21.05.2020 р. у відповідності до Положення про 

підготовку бакалаврів в ІФНТУНГ, Положення щодо організації 2019/2020 

навчальному році поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів 

вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій,  прийняти наступний 

порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня у формі атестаційного іспиту. 

 

1. При атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

(далі – здобувачі) із застосуванням дистанційних технологій навчання 

виконуються наступні вимоги: 

- авторизований доступ до інформаційно-комунікаційних інструментів 

організації дистанційного навчання; 

- можливість визначення часу початку і завершення доступу, тривалості 

виконання завдань; 

- об’єктивність критеріїв перевірки результатів виконання; 

- варіативність формування завдань контрольних заходів. 

 

2. Проведення атестації здобувачів, які здобувають ступінь бакалавра 

здійснюється екзаменаційною комісією (ЕК), відповідно до положення про 

екзаменаційну комісію, затвердженого вченою радою ІФНТУНГ, до складу 

якої входить представник роботодавців, з використанням дистанційних 

технологій. 

Атестація осіб на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

здійснюється шляхом складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту, 

що проводиться із використанням різних типів завдань за допомогою програм 

Google meet та Google classroom. 

 

3. Передекзаменаційна консультація проводитися засобами 

відеоконференції із використанням програми Google meet відповідно до 

розкладу за два дня до державної атестації.  

 Під час проведення передекзаменаційної консультації 



здійснюється обов’язкова попередня перевірка технічних параметрів 

налаштування зв’язку зі здобувачами, усунення виявлених проблем. Під час 

консультації завідувач кафедри (за відсутності з поважних причин (хвороба, 

відрядження, сімейні обставини тощо) з оформленням відповідних документів 

– т.в.о. завідувача кафедри) доводить до відома здобувачів чіткий алгоритм 

проведення атестаційного іспиту (Додаток А) та критерії оцінювання 

атестаційного іспиту (Додаток Б), програмні засоби/середовища задіяні в 

процесі проведення атестаційного іспиту та технічні вимоги до них відповідно 

до п. 2 цього Положення, правила дотримання академічної доброчесності та 

відповідальність за їх порушення відповідно до Положення про академічну 

доброчесність працівників та здобувачів вищої освіти ІФНТУНГ (чинне з 

13.12.2019 р.) (зі змінами від 24.02.2020 р.), інформацію про здобувачів, які не 

допущені до екзамену. 

Під час проведення передекзаменаційної консультації здобувач надає 

рукописну заяву-згоду, фотокопію якої надає секретарю ЕК через Gmail, щодо 

отримання повідомлення про здійснення цифрової фіксації (відеозапис, аудіо 

запис, фото фіксацію тощо) процесу складання держіспиту. 

 

4. Сканкопії екзаменаційних білетів подаються у завданні в Google 

classroom. Під час проведення іспиту екзаменаційна комісія та здобувачі 

знаходяться онлайн в програмі Google meet в режимі запису. Вибір білету 

здійснюється за допомогою сервісу Random.org шляхом випадкового вибору 

та призначення номера білету кожному здобувачу, після чого у Google 

Classroom відкривається доступ до визначеного сервісом Random.org білета 

відповідному здобувачу. 

 

5. Здобувачі складають атестаційний іспит письмово із рукописним 

заповненням екзаменаційного бланку відповідей за завданнями 

екзаменаційного білету та завантажують чітку фотокопію власноруч 

заповненого екзаменаційного бланку відповідей у Google classroom із 

встановленим обмеженням часу в 2 години. 

 

6. Здобувачі зобов’язані вжити необхідних заходів для виконання 

завдань встановленого формату у визначений час, а саме: мати надійний 

інтернет- зв’язок, комп’ютер/планшет/телефон з мікрофоном та камерою, 

можливість встановити необхідне програмне забезпечення тощо. 

 

7. Перед початком атестаційного іспиту (до початку виконання завдань) 

секретар екзаменаційній комісії (ЕК) проводить ідентифікацію здобувачів та 

представлення голови та членів ЕК.  

 Ідентифікація здобувача здійснюється засобами відеозв’язку у 

програмі Google meet шляхом демонстрації ЕК документу, що посвідчує особу 

здобувача. Здобувачі виконують завдання при включених засобах відеозв’язку 

з можливістю забезпечення їх ідентифікації. 

 

8. У разі виникнення під час складання екзамену обставин непереборної 

сили або технічних перешкод складання атестаційного іспиту здобувач 

повинен негайно повідомити ЕК про ці обставини за допомогою визначеного 

каналу зв’язку (телефон) з обов’язковою фото- або відеофіксацією стану 

https://drive.google.com/open?id=0B9-G8eRpotzaVHlsUzNoTFVPWGMtcFNCQ1I1d243dDFoLVlr
https://drive.google.com/open?id=0B9-G8eRpotzaVHlsUzNoTFVPWGMtcFNCQ1I1d243dDFoLVlr
https://drive.google.com/open?id=0B9-G8eRpotzaWmYybUQxdmY0TkU5bl9GNC1wUHhoOTdsY0w0
https://drive.google.com/open?id=0B9-G8eRpotzaWmYybUQxdmY0TkU5bl9GNC1wUHhoOTdsY0w0
https://drive.google.com/open?id=1yY4Oc3jLzMY4QjYL-IF-AWCVSujiSOOA


виконання завдань на момент виникнення таких обставин та об’єктивних 

факторів, що перешкоджають його завершенню. За цих обставин можливість 

та час перескладання екзамену визначається ЕК в період її роботи до 17-00 24 

червня 2021 р. із відповідним інформуванням дирекції Інституту економіки та 

менеджменту у встановленому порядку. 

 

9. Відсутність здобувача під час проведення атестаційного іспиту без 

поважних причин, без повідомлення про це членів ЕК вважається «неявкою». 

 

10. Під час проведення атестаційного іспиту проводиться аудіо- та 

відеозапис цього контрольного заходу, про що обов’язково повідомляється 

здобувачам перед початком атестаційного іспиту. Запис зберігається на 

кафедрі протягом календарного року. 

 

11. Порядок організації роботи ЕК та проведення атестаційного 

іспиту встановлений в Додатку В до даного Положення. 

За умови визначених обставин п.8 даного Порядку здобувачі можуть 

здати атестаційний іспит в інший окремо відведений час в межах роботи ЕК. 

 

12. Екзаменаційний білет атестаційного іспиту для здобувачів 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОП 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» включають завдання з 

наступних навчальних дисциплін «Стратегія бізнесу», «Маркетингова 

комунікаційно-збутова політика», «Маркетингові дослідження».  

Екзаменаційний білет атестаційного іспиту містить двадцять п’ять 

тестових запитань.  

Екзаменаційні білети розроблені керівниками курсів вищенаведених 

дисциплін із погодженням з гарантом освітньої програми. 

Екзаменаційні білети атестаційного іспиту схвалені на засіданні 

кафедри підприємництва та маркетингу. 

Екзаменаційні білети друкуються та затверджуються завідувачем 

кафедри підприємництва та маркетингу. 

Пакет екзаменаційних білетів затверджуються директором Інституту 

економіки та менеджменту в установленому порядку. 

Програма атестаційного іспиту розроблена керівниками курсів 

вищенаведених дисциплін із погодженням з гарантом освітньої програми, 

рекомендована протоколом кафедри підприємництва та маркетингу, 

затверджена в установленому порядку, оприлюднена на офіційній сторінці 

кафедри на веб-сайті університету у вкладці «Державна підсумкова 

атестація». 

 

13. Кожен студент отримує окремий екзаменаційний білет і бланк 

відповіді. 

Бланк відповідей підписується кожним здобувачем власноруч до 

початку атестаційного іспиту за рекомендаціями секретаря ЕК при 

включеному записі. 

Відповіді на завдання здобувач рукописно вказує у бланку відповідей. 

Після закінчення письмового атестаційного іспиту здобувач робить 

фотокопії заповненого бланку відповідей та подаються у ЕК встановленим 



каналом зв’язку. 

Відповіді на завдання здобувача перевіряються й оцінюються її членами 

ЕК за фотокопією, наданій здобувачем.  

Для оцінювання застосовується 100-бальна система з встановленою  

градацією: 
Національна Університетська 

(в балах) 
ECTS Визначення ECTS 

 

Відмінно 

90-100 А Відмінно – відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок 

 

Добре 

82-89 В Дуже добре – вище середнього рівня з 
кількома помилками 

 

75-81 

С Добре – в загальному правильна робота з 
певною кількістю грубих помилок 

 

Задовільно 

67-74 D Задовільно – непогано, але із значною 
кількістю помилок 

60-66 Е Достатньо – виконання задовольняє 
мінімальні критерії 

Незадовільно 35-59 FX Незадовільно – потрібно попрацювати перед 
тим, як перездати 

0-34 F Незадовільно – необхідна серйозна 
подальша робота, обов’язковий повторний 

курс 

 

14. Даний Порядок проведення атестаційного іспиту оприлюднюється 

не пізніше, як за 7 днів до проведення, на офіційній сторінці кафедри на веб-

сайті університету у вкладці «Державна підсумкова атестація», на 

електронній дошці оголошень та в групі «Державна атестація» в Google 

classroom. 

 

15. Результати атестаційного іспиту доводяться головою ЕК до 

здобувачів засобами відеозв’язку у програмі Google meet шляхом усного 

повідомлення в день проведення атестаційного іспиту, заносяться секретарем 

ЕК у відомості, які оприлюднюється на офіційній сторінці кафедри на веб-

сайті університету у вкладці «Державна підсумкова атестація» не пізніше 

наступного дня за днем проведення атестаційного іспиту.  

Залікові книжки здобувачів та оригінали відомостей і протоколів 

засідання ЕК підписуються головою та членами ЕК із дотриманням правил 

зонування карантинних вимог. 

Залікові книжки здобувачів та оригінали відомостей подаються 

секретарем ЕК в установленому порядку в дирекцію Інституту економіки та 

менеджменту для проведення подальшої процедури не пізніше першого 

робочого дня за днем закінчення роботи ЕК. 

 

16. Апеляційні заяви (за наявності) здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня за результатами атестаційного іспиту розглядаються 

ЕК на наступний день після оприлюднення результатів перевірки результатів 

атестаційного іспиту здобувача відповідно до Положення про звернення 

здобувачів з питань, пов’язаних з освітнім процесом ІФНТУНГ. 

 

17. В разі виникнення конфліктних ситуацій під час проведення 

атестаційного іспиту чиняться дії у відповідності до Положення про 

вирішення конфліктних ситуацій в ІФНТУНГ. 

 



18. Дотримання положень даного Порядку є обов’язковим для всіх 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльності рівня вищої освіти 

«бакалавр» денної, заочної та дистанційної форми навчання у Івано-

Франківському національному технічному університеті нафти і газу. 

 

 

Завідувач кафедри підприємництва  

та маркетингу 

                                                                                   І. В. Перевозова 

 

 

Гарант  

ОП «Підприємництво, торгівля  

та біржова діяльність»                                                                  С. А. Побігун 
 

 



 

Додаток А 
Алгоритм проведення атестаційного іспиту 

у 2020/2021 навчальному році за освітньою 

програмою «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

 

1. Зареєструвати поштову скриньку на Gmail.com. 

2. Cкачати програми Google meet та Google classroom. 

3. У призначений передекзаменаційний час приєднатися до тестової 

зустрічі за допомогою Google Meet для перевірки справності всіх 

технічних засобів, вибраних для забезпечення складання державного 

іспиту із застосуванням дистанційних технологій. 

4. Під час проведення передекзаменаційної консультації надати рукописну 

заяву-згоду, фотокопію якої надіслати секретарю ЕК через Gmail, щодо 

здійснення цифрової фіксації (відеозапис, аудіо запис, фото фіксацію 

тощо) процесу складання держіспиту з участю здобувача. 

5. Видрукувати бланк відповідей, який буде відправлений після 

проведення консультації до державного іспиту. 

6. На початку іспиту під час запису на відео представити документ для  

ідентифікації особи (паспорт, студентський квиток). 

7. Після випадкового визначення білетів за допомогою сервісу Random.org 

відкрити файл із надісланим білетом (сканована версія у pdf-форматі) у 

Google Сlassroom та підтвердити отримання білету із вказанням номеру. 

Заповнити напередодні видрукуваний бланк відповідей до державного 

іспиту відповідно до рекомендацій секретаря ЕК та виконати тести. 

8. По закінченню встановленого часу для написання державного іспиту 

завантажити у Google Classroom фотокопію рукописно заповненого 

бланку відповідей. З дозволу модератора відео зустрічі Google Meet 

від’єднатися. 

9. У призначений час приєднатися до зустрічі за допомогою Google Meet 

для оголошення результатів.  

 

 

 

 

 



 

 

Додаток Б 
Критерії оцінювання відповідей здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня при проведенні атестаційного іспиту 

у 2020/2021 навчальному році за освітньою 

програмою «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

 

Максимальні бали – 100 балів 

 

І Рівень А. Питання теоретичної частини дисциплін:  

                  12 тестових питань, що оцінюється по 2 бали кожне.  

                  Загально сума балів за рівнем: 12 х 2 = 24 бали. 

ІІ Рівень В. Питання, що потребують розрахунків одиничною дією:  

                  12 тестових питань, що оцінюється по 3 бали кожне.  

                  Загально сума балів за рівнем: 12 х 3 = 36 балів. 

ІІІ Рівень С. Практична частина:  

                   1 задача, що складається з декількох розрахункових дій та вибору    

                   стратегії  -  40 балів.  

 

 

 

Відповідність балів екзаменаційній оцінці 

 

Бал Оцінка 

90-100 5 

75-89 4 

60-74 3 

0-59 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток В 

 
Склад та порядок роботи державної 

екзаменаційної комісії проведення 

атестаційного іспиту у 2020/2021 

навчальному році здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня за 

освітньою програмою «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» 

 

 

1. Затверджений склад Екзаменаційної комісії: 

Голова комісії: 

Кромкач Надія  Олексіївна –  начальник управління економічного та  

    інтеграційного розвитку МВК  

           Заступник голови ЕК : 

- Перевозова Ірина Володимирівна, д.е.н., професор, зав. каф. ПіМ 

Члени комісії:  

- Побігун С. А., к.е.н., доцент каф. ПіМ 

- Малинка О. Я., к.е.н., доцент каф. ПіМ 

Секретар:  

- Обельницька Х. В., к.е.н., доцент каф. ПіМ 

 

2. Екзаменаційна комісія працює кожного дня з 9-00 до 17-00 в період з 22 

червня 2021 р. до 24 червня 2021 р. 

 

3. Розклад атестаційних іспитів для здобувачів: 

 

гр.ПТ-17-1 – 22 червня початок об 09-00 год. 

гр. ПТз-17-1 – 22 червня початок об 15-00 год. 

 

4. 23 червня 2021 р. початок об 11-00 атестаційного іспиту для здобувачів, 

у яких виникнули під час складання екзамену обставин непереборної 

сили або технічні перешкоди складання атестаційного іспиту, 

відповідно до п. 8 Порядку. 

 

5. Консультації до державного іспиту буде проведено через Google Meet 

згідно розкладу для здобувачів: 

 

гр. ПТ-17-1,  –  19 червня  початок об 10.30 год; 

гр. ПТз-17-1  –  19 червня  початок об 12.00 год. 

 

 

 


