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І. Загальні положення 

1. Дане Тимчасове положення про проведення випускних іспитів за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і освітнім ступенем 

«бакалавр» у 2019-2020 навчальному році (далі – Положення) діє у Приватному 

вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж» (далі – Коледж) 

для студентів випускних курсів.  

 

2. Дане Положення розроблене на підставі постанови Кабінету Міністрів 

України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів» та у зв’язку продовженням термін освітнього 

процесу з використанням дистанційних технологій навчання до 22 червня 2020 

року. При розробці Положення враховані рекомендації Міністерства освіти і 

науки України, викладені у листі №1/9-249 від 14 травня 2020 року, щодо 

організації атестації здобувачів фахової перед вищої та вищої освіти із 

застосуванням дистанційних технологій навчання. 

 

3. Атестація випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст» і освітнім ступенем «бакалавр» здійснюється Екзаменаційною 

комісією після завершення теоретичної та практичної частини навчання з 

метою встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти та 

обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти 

за спеціальністю. Екзаменаційна комісія діє на підставі Положення «Про 

порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії», 

розробленого та ухваленого на засіданні Вченої ради Приватного вищого 

навчального закладу «Фінансово-правовий коледж», протокол № 12 від «03» 

листопада 2014 р. 

 



ІІ. Порядок проведення випускних іспитів з використанням дистанційних 

технологій навчання 

1. Атестація випускників проводиться шляхом заповнення екзаменаційної 

роботи у формі Google-анкети на офіційному вебсайті Коледжу у розділі 

«Розклад занять» http://fpk.in.ua/students/schedule. 

2. О 09:30 студенти підтверджують наявність Інтернет з’єднання в 

особистому повідомленні в месенджері Viber своєму методисту за контактними 

телефонами: 

096-885-66-77 Дем’яненко Марина Георгіївна 

067-478-94-47 Тукало Марія Дмитрівна 

098-214-10-26 Мулянова Тетяна Миколаївна 

 

Месенджер Viber доступний для встановлення на мобільні телефони та на 

ноутбуки або стаціонарні комп’ютери за посиланням 

https://www.viber.com/ru/download/. 

 

3. Для ознайомлення зі структурою роботи та заповнення особистих 

даних (ПІБ, курс, спеціальність, форма навчання) буде надано доступ з 09:30 до 

10:00. 

 

4. Доступ для заповнення екзаменаційної роботи буде відкрито за 

затвердженим графіком з 10:00 до 11:30: 

 

Спеціальність Освітній ступінь 
Форма 

навчання 

Дата 

складання 

Час 

складання 

Право 

бакалавр 

денна 18.06.2020 
10:00 

Правознавство заочна 16.06.2020 

Фінанси, банківська 

справ та страхування 
денна 17.06.2020 

10:00 

Фінанси і кредит заочна 16.06.2020 

Право 
молодший 

спеціаліст 
денна 

19.06.2020 10:00 

Фінанси, банківська 

справ та страхування 
17.06.2020 10:00 

http://fpk.in.ua/students/schedule
https://www.viber.com/ru/download/


 

5. У разі виникнення під час складання випускного іспиту обставин 

непереборної сили студент повинен негайно повідомити методиста про ці 

обставини за допомогою месенджеру Viber. За цих обставин можливість та час 

перескладання іспиту визначається Екзаменаційною комісією в 

індивідуальному порядку. 

 

6. Студенти, які допущені до складання випускного іспиту, але з 

об’єктивних причин не можуть взяти в ньому участь із використанням 

визначених Коледжем технічних засобів, мають надати методисту 

підтверджуючі матеріали до початку випускного іспиту.  

У такому випадку Екзаменаційною комісією буде обраний 

альтернативний варіант складання випускного іспиту, який забезпечить 

ідентифікацію особи, дотримання академічної доброчесності та можливість 

перевірки результатів навчання та повідомлений студенту в індивідуальному 

порядку. 

 

7. Після завершення випускного іспиту проводиться перевірка 

правильності відповідей студентів та підрахунок оцінки, про що складається 

протокол Екзаменаційної комісії. Повідомлення оцінки студенту відбувається 

індивідуально за допомогою месенджеру Viber не пізніше 12:00 наступного дня 

після складання випускного іспиту. 

 

ІІІ. Зміст і структура завдань випускних іспитів  

 

1. Для випускників за освітнім ступенем «бакалавр» за спеціальностями 

«Право» та «Правознавство» екзаменаційна робота буде містити 10 тестових 

завдань з фінансового права та 15 тестових завдань з цивільного права. 



Завдання містять лише одну правильну відповідь. Кожна правильна 

відповідь буде оцінена у 4 бали. Максимальна оцінка за виконану 

екзаменаційну роботу становить 100 балів. 

 

2. Для випускників за освітнім ступенем «бакалавр»  за спеціальностями 

«Фінанси, банківська справа та страхування» та «Фінанси і кредит» 

екзаменаційна робота буде містити 20 тестових завдань з фінансів, грошей та 

кредиту, фінансів підприємств. 

Завдання містять лише одну правильну відповідь. Кожна правильна 

відповідь буде оцінена у 5 балів. Максимальна оцінка за виконану 

екзаменаційну роботу становить 100 балів. 

 

3. Для випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст» за спеціальністю «Право» екзаменаційна робота буде містити 20 

тестових завдань з цивільного права. 

Завдання містять лише одну правильну відповідь. Кожна правильна 

відповідь буде оцінена у 5 балів. Максимальна оцінка за виконану 

екзаменаційну роботу становить 100 балів. 

 

4. Для випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» 

екзаменаційна робота буде містити 20 тестових завдань з теорії фінансів, 

грошей та кредиту. 

Завдання містять лише одну правильну відповідь. Кожна правильна 

відповідь буде оцінена у 5 балів. Максимальна оцінка за виконану 

екзаменаційну роботу становить 100 балів. 

 

5. Оцінювання результатів складання випускних іспитів здійснюється у 

порядку, передбаченому системою контролю знань у відповідності до 

Положення «Про організацію навчального процесу Приватного вищого 



навчального закладу «Фінансово-правовий коледж», розробленого та 

ухваленого на засіданні Вченої ради Приватного вищого навчального закладу 

«Фінансово-правовий коледж», протокол №  03  від 05.03.2015 року: 

За національною (4-бальною) шкалою: 

відмінно; 

добре;  

задовільно; 

незадовільно. 

За 100-бальною шкалою: 

90 – 100 балів – відмінно – відмінне виконання з незначними помилками, 

85 – 89 балів – добре  – вище середніх стандартів, але з деякими 

помилками; 

75 – 84 бали – добре – в цілому змістовна робота зі значними помилками;  

65 – 74 бали – задовільно – чітко, але зі значними недоліками; 

60 – 64 бали – задовільно – виконання відповідає мінімальним критеріям; 

менше 60 балів – незадовільно. 


