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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

НАКАЗ
У J. /Ґ 20 Л?р. м. Харків

Про організацію навчального процесу в умовах карантину

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, спричиненої поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19), з урахуванням обмежень, пов’язаних із 
запровадженням на території України карантину, відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 22 липня 2020р. № 641 «Про встановлення карантину та 
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,

НАКАЗУЮ:

1. В період з 16 листопада 2020 року по 31 січня 2021 року на всіх курсах за денною 
формою навчальні заняття, інші форми навчальної роботи здійснювати виключно онлайн 
із використанням дистанційних форм.
2. Семестровий контроль для студентів (курсантів) денної форми навчання за 
результатами першого навчального семестру 2020/2021 н.р. провести дистанційно у 
визначені графіком навчального процесу строки.
3. Передбачити, що відносно студентів (курсантів), які отримали за результатами 
поточного контролю 36 балів та більше (при застосуванні з відповідних навчальних 
дисциплін схеми розподілу балів «40 балів поточний контроль - 60 підсумковий» - 24 
бали і вище)1, підсумкова оцінка з відповідної навчальної дисципліни може бути 
виставлена без проведення усного іспиту, шляхом застосування коефіцієнту до 
результатів поточного контролю за схемою відповідності, визначеною в Додатку № 1 до 
цього Наказу.
4. Встановити таку шкалу та критерії оцінювання знань на усному іспиті при 
застосування схеми розподілу балів «60 балів поточний контроль - 40 підсумковий»:

1 За умови відповідності вказаних «порогових» балів мінімальній кількості балів з поточного контролю, визначеній 
рішенням кафедри щодо відповідної навчальної дисципліни
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Кількість балів Критерії оцінювання знань і умінь студента
40 1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, 

передбаченого програмою навчальної дисципліни, у тому числі 
орієнтація в основних наукових доктринах та концепціях 
дисципліни.
2. Засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендованої 
кафедрою.
3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни та 
використання отриманих знань у практичній роботі.

35 1. Повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної 
дисципліни.
2. Засвоєння основної літератури та знайомство з додатковою 
літературою, рекомендованою кафедрою.
3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, 
розуміння їх значення для практичної роботи.

ЗО 1. Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого програмою 
навчальної дисципліни, за відсутності у відповіді суттєвих 
неточностей.
2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою.
3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, 
розуміння їх значення для практичної роботи.

25 1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою 
навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого 
навчання і майбутньої роботи за професією.
2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою.
3. Помилки та суттєві неточності у відповіді на іспиті за наявності 
знань для їх самостійного усунення або за допомогою викладача.

20 1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою 
навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого 
навчання і майбутньої роботи за професією.
2. Ознайомлення з основною літературою, рекомендованою 
кафедрою.
3. Помилки у відповіді на іспиті за наявності знань для усунення 
найсуттєвіших помилок за допомогою викладача.

15 1. Прогалини в знаннях з певних частин основного матеріалу, 
передбаченого програмою навчальної дисципліни.
2. Наявність помилок у відповіді на іспиті.

0 1. Відсутність знань значної частини основного матеріалу, 
передбаченого програмою навчальної дисципліни.
2. Неможливість продовжити навчання або здійснювати 
професійну діяльність без проходження повторного курсу 3 цієї 
дисципліни.
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5. Лекційні та практичні заняття, консультації, іспити (заліки), захист курсових робіт, 
ліквідацію академічних заборгованостей проводити дистанційно у синхронному режимі з 
використанням відеоінструментів відповідно до розкладу.
6. Кафедрам:
- здійснювати прийом та опрацювання курсових робіт із використання робочої 
електронної пошти з доменним ім’ям @nlu.edu.ua’,
- забезпечити завчасне інформування студентів щодо дистанційного проведення 
консультацій, іспитів (заліків), захисту курсових робіт шляхом закріплення запрошення 
на відео-конференцію на порталі АСУ навчальним процесом університету 
(acsneyv.nlu.edu.ua) та повідомлення іншими доступними засобами онлайн-комунікації;
- не пізніше наступного робочого дня з дати іспиту (заліку, захисту курсової роботи) 
фіксувати результати складання іспиту (заліку), захисту курсових робіт у відомостях, 
отриманих безпосередньо в дирекції (деканаті) напередодні проведення відповідного 
контрольного заходу;
- повідомляти дирекції інститутів (деканати факультетів) протягом доби після 
проведення іспиту (заліку, захисту курсової роботи) про результати складання 
відповідного іспиту (заліку, захисту курсової роботи) шляхом передачі одного 
екземпляру заповненої екзаменаційної (залікової) відомості, відомості із захисту 
курсових робіт.
7. Дирекціям інститутів (деканатам факультетів) забезпечити своєчасне виготовлення та 
облік екзаменаційних (залікових) відомостей, відомостей із захисту курсових робіт 
відповідно до розкладу.
8. Передбачити, що організаційно-технічні питання проведення семестрового контролю 
визначаються Регламентом проведення семестрового контролю дистанційно.
Проректору з навчальної роботи Ю. Барабашу до 18 листопада 2020 року затвердити 
вказаний Регламент.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з навчальної роботи 
Ю. Барабаша.

В.о. ректора Василь ТАЦІЙ

Проект наказу вносить:
Проректор з навчальної роботи

_____ Юрій Барабаш

Проект наказу погоджено:
Перший проректор

Юрій Битяк

ГоловаЮтудентського Сенату

Крістіна Тверезовська

acsneyv.nlu.edu.ua


Додаток № 1
до наказу ректора 

від f3 №<£££

Таблиця 
відповідності результатів поточного контролю знань 

підсумковій оцінці знань при застосуванні коефіцієнту

1. При схемі розподілу балів «60 балів поточний контроль - 40 підсумковий»:

Результати 
поточного 
контролю

Підсумковий 
результат

36 60

37 62

38 64

39 65

40 67

41 69

42 70

43 72

44 74

45 75

46 77

47 79

48 80

Результати 
поточного 
контролю

Підсумковий 
результат

49 82

50 83

51 85

52 87

53 88

54 90

55 92

56 93

57 95

58 97

59 98

60 100



2. При схемі розподілу балів «40 балів поточний контроль - 60 підсумковий»:

Результати 
поточного 
контролю

Підсумковий 
результат

24 60

25 63

26 65

27 68

28 70

29 73

ЗО 75

31 78

32 80

33 83

34 85

35 88

36 90

37 93

38 95

39 98

40 100


