
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
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Р ОЬ_____20ЛОх*. м. Харків № (£

Про атестацію студентів

З урахуванням запровадження на території України карантину, 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2», 

беручи до увагу рекомендації Міністерства освіти і науки України, викладені 

в Листі № 1 /9 -2 7 8  від 27 березня 2020 року

НАКАЗУЮ:

1. Провести атестацію студентів (курсантів) першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне 

право» в період з 8 червня по 26 червня 2020 року (консультації з 8 по 14 

червня, іспити з 15 по 26 червня) дистанційно.

2. Визначити такі іспити для проведення атестації:

Інститут/факультет Дисципліни, які виносяться на 

атестацію

Інститут прокуратури та кримінальної 
юстиції

Кримінальне право 
Цивільне право

Господарсько-правовий факультет
Цивільне право 

Цивільний процес

Слідчо-криміналістичний інститут
Кримінальне право 

Кримінальний процес
Інститут підготовки кадрів для органів 

юстиції України
Конституційне право 

Адміністративне право
Інститут підготовки юридичних кадрів 

для Служби Безпеки України
Кримінальне право 

Кримінальний процес
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Військово-юридичний інститут Кримінальне право 

Адміністративне право
Міжнародно-правовий факультет 

(спеціальність 08 і «Право»)
Конституційне право 

Адміністративне право
Міжнародно-правовий факультет 

(спеціальність 293 «Міжнародне право»)
Міжнародне право 

Іноземна мова

Фінансово-правовий факультет
Адміністративне право 

Цивільне право

Полтавський юридичний інститут
Кримінальне право 

Цивільне право

Вечірній факультет

Кримінальне право 
Цивільне право

Заочний факультет
Кримінальне право 

Цивільне право

3. Встановити, що іспити з усіх дисциплін, окрім іспиту з іноземної 

мови, проводяться у формі дистанційного тестування з використанням 

платформи Моосіїе, на якій розміщені навчальні електронно-інформаційні 

комплекси, створені кафедрами університету.

Технічні питання проведення атестації із використанням платформи 

Моосіїе визначаються окремим регламентом.

4. Встановити такі особливості оцінювання знань студентів (курсантів) 

при проведенні підсумкової атестації у формі дистанційного тестування із 

використанням платформи Моосіїе:

а) кожна правильна відповідь студента (курсанта) на тестове питання 

оцінюється в 1 (один) бал;

б) будь-яка відповідь студента (курсанта) на тестове питання, що за 

результатами іспиту було дискваліфіковане Апеляційною комісією, 

оцінюється в 1 (один) бал;

в) бал, отриманий студентом (курсантом), обчислюється як сума балів, 

нарахованих йому відповідно до підпунктів «а» та «б» і не підлягає 

округленню;

г) поріг оцінювання «склав/не склав» встановлюється на рівні 15 

(п’ятнадцяти) балів;
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д) підсумкова оцінка виставляється з урахуванням кількості набраних 

балів, зокрема:

- при кількості набраних балів від 0 до 14 -  «незадовільно»;

- при кількості набраних балів від 15 до 29 -  «задовільно»;

- при кількості набраних балів від ЗО до 44 -  «добре»;

- при кількості набраних балів від 45 до 60 -  «відмінно».
»

5. Встановити, що іспит з іноземної мови проводиться в усній формі з 

використанням відеоінструменту Zoom.

Технічні питання проведення атестації із використанням 

відеоінструменту Zoom визначаються окремим регламентом.

6. Оцінювання результату іспиту з іноземної мови здійснюється з 

урахуванням вимог розділу V Положення про моніторинг знань студентів 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

затвердженого наказом ректора університету від 26 червня 2015 р. № 127.

7. Провести атестацію студентів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», які навчаються в Інституті 

управління та права (м. Київ), дистанційно в порядку та спосіб, визначених 

п.п. 5, 6 цього Наказу.

Визначити для атестації комплексний іспит з управління персоналом, 

адміністративного та стратегічного менеджменту.

8. Проректору з навчальної роботи Ю. Барабашу затвердити 

регламенти проведення атестації із використанням платформи Moodle та 

відеоінструмента Zoom.

9. Завідувачам кафедр, задіяних у процесі атестації, не пізніше 1 червня 

розмістити на порталі АСУ навчальним процесом університету програми 

навчальних дисциплін та орієнтовний перелік тестових основ з відповідних 

навчальних дисциплін.

10. Начальникові навчального відділу Р. Орловському забезпечити 

формування екзаменаційних комісій для проходження атестації студентами.



11. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 

Ю. Битяка та проректора з навчальної роботи Ю. Барабаша відповідно до 

розподілу обов’язків.

Ректор Василь ТАЦІЙ

Проект наказе/вносить: Проект наказу погоджено:

Проректор зшавчальної роботи Перший проректор

Юрій БАРАБАШ БИТЯК


