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1. Доповнити Положення Розділом V такого змісту: 

«V. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ЗАОЧНОЮ 

ФОРМОЮ НАВЧАННЯ. 

5.1. Оцінювання рівня знань студентів, що навчаються за заочною формою 

навчання здійснюється на основі ПКЗ. ПКЗ таких студентів відбувається у 

формі заліку або іспиту відповідно до плану навчального процесу. 

5.2. Результати ПКЗ у формі іспиту оцінюються за національною шкалою 

оцінювання: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».  

5.2.1. Оцінка «відмінно» виставляється, якщо студент виявив системне та 

глибоке знання навчального матеріалу, точно і вичерпно відповів на питання 

екзаменаційного білета, продемонстрував уміння застосовувати набуті знання 

для вирішення практичних завдань.  

5.2.2. Оцінка «добре» виставляється студенту, який продемонстрував достатньо 

повне знання матеріалу, але у відповіді допустив декілька несуттєвих 

неточностей (або не в повній мірі розкрив зміст одного з питань білета), виявив 

розуміння значення отриманих знань для практичної діяльності.  

5.2.3. Оцінка «задовільно» виставляється, якщо студент продемонстрував 

знання основного матеріалу дисципліни в обсязі, достатньому для роботи за 

професією, але допустив у відповіді суттєві неточності (або не в повній мірі 

розкрив зміст двох питань білета).  

5.2.4. Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо студент у відповіді на 

питання білета допустив суттєві помилки, продемонстрував очевидні 

прогалини в знаннях (незнання базових понять, категорій тощо), що свідчить 

про неможливість здійснювати професійну діяльність без додаткової 

підготовки з відповідної дисципліни. 

5.3. Студенти заочного факультету, які навчаються із застосуванням технологій 



дистанційного навчання у кожному непарному семестрі складають заліки, а у 

парних семестрах складають іспити. Заліки складаються дистанційно, а іспити – 

очно. 

5.4. Залік виставляється викладачем студенту дистанційно, якщо протягом 

строку навчання студент вчасно:  

а) виконав передбачені електронним навчальним курсом з відповідної 

навчальної дисципліни завдання:  

- опанував запропонований текстовий навчальний матеріал; 

- в електронному вигляді виконав письмову роботу (якщо це передбачено 

кафедрою), своєчасно направив її для перевірки і робота була перевірена та 

позитивно оцінена; 

- успішно пройшов тестування з навчальної дисципліни на порталі 

університету. 

б) взяв участь у проведених вебінарах з навчальної дисципліни. 

5.5. Якщо студент не вчасно виконав загальні вимоги викладача щодо 

виконання письмової роботи та тестування, однак в індивідуальному порядку в 

інші, обговорені з викладачем строки це зробив, викладач виставляє за 

дисципліною залік дистанційно.  

5.6. Якщо студент у встановлені викладачем строки не виконав вимог, які б 

давали можливість отримати залік в дистанційному режимі, він має можливість 

очно скласти такий залік у встановлені деканатом строки.  

5.7. Дисципліни, за якими складається іспит, а також захист курсових робіт 

викладаються у парних семестрах. Іспит проводиться очно, відповідно до 

критеріїв оцінювання знань студентів за заочною формою навчання (п.4.2.).  

5.8. У разі виконання студентом усіх вимог кафедри з вивчення дистанційного 

електронного курсу навчальної дисципліни, в тому числі, вказаних у п.5.4., 

такий студент при очному складанні іспиту має право претендувати на 

отримання оцінки «задовільно» автоматично. 

5.9. Екзаменаційна сесія на заочному факультеті триває відповідно до норм 

трудового законодавства (на 1-му, 2-му курсах – 15 днів, на 3-му, 4-му курсах –  

20 днів).» 

2. Розділ V Положення вважати Розділом VI. 


