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ПОЛОЖЕННЯ
про підсумкову атестацію
слухачів підготовчих курсів
I. Загальні положення
1.1. Підсумкова атестація слухачів підготовчих курсів (далі - атестація) - це
форма контролю за відповідністю освітнього рівня випускників, відповідним
навчальним програмам.
1.2. Зміст, форма та строки атестації визначаються закладом вищої освіти.
1.3. Перелік предметів, з яких здійснюється атестація визначається цим
Положенням.
1.4. Проходження підсумкової атестації є обов’язковим для осіб, які
планують вступати на навчання на спеціальності зазаначені відповідно до
правил прийому до Харківської державної зооветеринарної академії.
II. Проведення атестації
2.1. Атестація проводиться в академії з навчальних предметів, передбачених
навчальними планами та затверджених в установленому порядку.
2.2. Результати атестації оцінюються за 12-бальною шкалою відповідно до
критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної
середньої освіти.
2.3. Слухачі, які хворіли під час проведення атестації, зобов'язані надати
медичну довідку, на підставі якої їм надається право пройти атестацію у
встановлений термін.
2.4. Атестація включається у структуру навчального року.
2.5. Контроль за дотриманням вимог організації та проведення атестації
покладається на керівництво академії.
2.6. Підсумкова атестація виконується на бланках встановленого зразка
(додаток 1), на виконання контрольної роботи з одного предмету слухачу
виділяється 1,5 астрономічні години.

III. Атестаційні комісії
3.1. Атестаційні комісії (далі - комісії) створюються не пізніше ніж за два
тижні до початку атестації:
 у складі: голова - завідувач кафедри відповідного циклу предметів та
член комісії: викладач, який викладає предмет або викладач цього
самого циклу предметів.
3.2. На голів комісій покладається відповідальність за об'єктивність
проведення атестації та дотримання порядку її проведення.
3.3. Головою комісії не може бути викладач, який викладає на підготовчих
курсах предмет, з якого проводиться атестація.
3.5. Під час проведення атестації, крім членів комісії, можуть бути
присутніми особи, уповноважені ректором академії.
3.6. Втручання в проведення атестації та визначення її результатів особами,
які не є членами комісії, не допускається.
3.7. Результати атестації заносяться до протоколу.
3.8. Протоколи та матеріали атестації зберігаються 3 роки в академії.
IV. Атестація
4.1. Бали за підсумкову атестацію виставляються за результатами
підсумкових контрольних робіт.
4.2. Завдання для проведення підсумкових контрольних робіт розробляються
викладачами академії.
4.3. Підсумкові контрольні роботи проводяться з трьох предметів:
української мови та літератури, біології та хімії.
4.4. Слухачам, за результатами підсумкової атестації, необхідно набрати не
менше 4 балів за 12-бальною шкалою, згідно шкали оцінювання (переводу),
додаток 2. У цьому разі слухачу, видається довідка про проходження
підсумкової атестації та закінчення курсів, додаток 3.
V. Апеляційні комісії. Подання та розгляд апеляцій
5.1. Для забезпечення об'єктивного проведення атестації створюються
апеляційна комісія.
5.2. Чисельність і склад апеляційних комісій затверджуються відповідним
наказом ректора академії.
5.3. Оскарження процедури проведення та об'єктивності оцінювання
результатів атестації, що проводилася у письмовій формі, можуть подаватися
до апеляційної комісії не пізніше трьох робочих днів після оголошення
результатів атестації.
5.4. Повторна атестація апеляційними комісіями не проводиться.
5.5. Матеріали атестації розглядаються апеляційними комісіями на
наступний день після подання обґрунтованої заяви. Результати розгляду
апеляції оформлюються відповідним протоколом, де виставляється
відповідна обґрунтована оцінка (бал).

5.6. Рішення апеляційної комісії є остаточним.
Проект Положення про підсумкову атестацію
слухачів підготовчих курсів вносить
25 січня 2019 року

завідувач підготовчого
відділенн
__________ К. Г. Храпач

Положення про підсумкову атестацію слухачів підготовчих курсів розглянуто і
схвалено на засіданні вченої ради академії (протокол № __ від __________ 2019 р.)
*Примітка Дане Положення є формою оновлення аналогічного Положення, затвердженого
наказом від 29.04.2015 року №130

Додаток 1
Лист підсумкової атестації
М. п.
слухача підготовчих курсів
__________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)

спеціальність: «____________________________________________________»
_____________
________________
(дата)

(особистий підпис)

контрольна робота
з ___________________________________________________________
№
запитання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Відповідь
учасника

Відмітка
екзаменатора

№
запитання
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Відповідь
учасника

Відмітка
екзаменатора

Всього вірних відповідей
Лист перевірили:
Прізвище
_____________
_____________
_____________
_____________

Підпис
_______
_______
_______
_______

Додаток 2
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ (переводу)
За шкалою
академії
49 - 50

За 12 бальною
шкалою
12

За шкалою ECTS

47 - 48

11

A

45 - 46

10

A

9

B

41 - 42

8

C

38 - 40

7

C

6

D

33 -35

5

E

30 -32

4

E

3

F

9-17

2

F

1-8

1

F

43 - 44

36-37

18 - 29

За національною
шкалою
відмінно

добре

задовільно

незадовільно

A

Додаток 3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Харківська державна зооветеринарна академія
62341, Харківська область, Дергачівський район,
смт. Мала Данилівка, вул. Академічна, 1
Тел./факс (05763) 5-74-73
Підготовче відділення
№ ______ від ____________ р.
ДОВІДКА
Видана ____________________________________________________
в тому, що він (вона) дійсно навчався у Харківській державній
зооветеринарній академії на денних підготовчих курсах та пройшов
підсумкову атестацію (з української мови та літератури _____ балів,
біології _____ балів та хімії _____ балів). Наказ про зарахування № _____ від
________________ 201_ р. Наказ про закінчення навчання № _____ від
________________ 201_ р.
Довідка видана для пред’явлення у приймальну комісію ХДЗВА
Завідувач
Підготовчого відділення

Підпис

Секретар

Підпис

