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1. Загальні положення 

 

1.1. Відповідно до правил прийому до Уманського НУС при вступі 

абітурієнту нараховуються додаткові бали за результатами підсумкової 

атестації. 

У разі успішного проходження підсумкової атестації по закінченню 

підготовчих курсів нарахування додаткових балів відбувається згідно з цим 

Положенням, затвердженим ректором університету. 

1.2. Норма, визначена пунктом 1.1. цього розділу діє за умови наявності 

ліцензії на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, 

обсяг навчальних годин – не більше 240 аудиторних годин та термін навчання: 

слухачів підготовчого відділення – не менше одного навчального року, слухачів 

курсів підготовки до ЗНО – відповідно до навчального плану. 

1.3. Підсумкова атестація є заключним етапом навчального процесу на 

підготовчих курсах слухачів підготовчого відділення та слухачів курсів 

підготовки до ЗНО. 

1.4. Для проведення підсумкової атестації створюються атестаційні комісії з 

предметів, з яких слухач пройшов підготовку на підготовчих курсах і які 

визначені Правилами прийому як конкурсні при вступі до університету, а саме: 

з української мови та літератури, математики, історії України, біології та 

географії. Комісія складається з трьох осіб: голова атестаційної комісії - 

викладач підготовчих курсів з відповідного предмету та два члени комісії. 

1.5. Склад атестаційних комісій затверджується відповідно до наказу ректора 

не пізніше ніж за місяць до проведення підсумкової атестації. 

 

2. Організація та проведення підсумкової атестації 

2.1. Програми підсумкової атестації відповідають програмам зовнішнього 

незалежного оцінювання навчальних досягнень (ЗНО) з відповідних предметів 

та робочим програмам підготовчих курсів, розробляються викладачами 

підготовчих курсів з відповідних предметів та затверджуються ректором не 

пізніше ніж за місяць до проведення підсумкової атестації.  

2.2. Слухачі підготовчого відділення самостійно обирають три навчальні 

дисципліни, з яких проходять підсумкову атестацію. 

2.3. Підсумкова атестація проводиться в електронному варіанті за допомогою 

системи Moodle із застосуванням тестових технологій. Тестові завдання не 

оприлюднюються  на сайті університету та зберігаються в електронному і 

паперовому варіантах як документи суворої звітності.  

2.4. За результатами підсумкової атестації складаються відомості за підписами 

членів комісії, які проводять атестацію.  



2.5. Для проведення підсумкової атестації встановлюється норма часу – 90 

хвилин.  

2.6. Інформація про проведення підсумкової атестації доводиться до слухачів 

підготовчих курсів та слухачів курсів підготовки до ЗНО не пізніше ніж за один 

місяць до проведення атестації.  

2.7. Під час проведення підсумкової атестації забороняється використання 

електронних засобів інформації, підручників, навчальних посібників та інших 

матеріалів. В разі користування вступником під час атестації сторонніми 

джерелами інформації (у тому числі підказуванням), він відсторонюється від 

участі в атестації, про що складається акт.  

2.8. Оцінювання підсумкової атестації у розрізі навчальних дисциплін 

здійснюється за 200-бальною шкалою.  

 

3. Результати підсумкової атестації 

 

3.1. Результати підсумкової атестації оприлюднюються на моніторі одразу по 

завершенню тестування та переносяться головою комісії в атестаційну 

відомість. 

3.2. Після складання підсумкової атестації по закінченню підготовчих курсів 

слухачі підготовчого відділення та слухачі курсів підготовки до ЗНО 

отримують Сертифікат. 

3.3. В Сертифікаті вказується бал підсумкової атестації. Бал розраховується як 

середнє арифметичне результатів підсумкової атестації з трьох обраних 

слухачем навчальних дисциплін. 

 

 

 

 


