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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Атестація здобувачів початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 071 Облік і оподаткування Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу 

освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), «Про освіту» (№ 2145-VIII від 05.09.2017 р.), «Про 

організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» (№ 5026-VI від 

22.06.2012 р.), Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної 

рамки кваліфікацій» (№ 1341 від 23.11.2011 р.), інших нормативних актів України з питань 

освіти, освітньо-професійної програми, Статуту Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

Атестація випускників здійснюється Екзаменаційною комісією з метою встановлення 

відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти компетентностей та досягнутих 

програмних результатів навчання вимогам освітньо-професійної програми «Облік і 

оподаткування» зі спеціальності 071 Облік і оподаткування після завершення теоретичної 

та практичної частини навчання. Атестація передбачає перевірку досягнення випускниками 

результатів навчання, встановлених освітньо-професійною програмою «Облік і 

оподаткування» підготовки фахівців зі спеціальності 071 Облік і оподаткування за освітнім 

ступенем «Молодший бакалавр».  

Перелік професійних дисциплін до атестаційного екзамену за спеціальністю 

071 Облік і оподаткування освітнього ступеня «Молодший бакалавр»: 

1. Бухгалтерський облік. 

2. Бухгалтерська звітність. 

3. Основи аудиту. 
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ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШОГО 

БАКАЛАВРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ  

(ОПП «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ») 

 

1. Демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій і законів. 

2. Знати та розуміти організацію фінансово-господарської діяльності суб’єктів 

господарювання, використовуючи дані бухгалтерського обліку. 

3. Розуміти сутність об'єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, а 

також їх роль і місце в господарській діяльності підприємства. 

4. Знати механізм функціонування бюджетної і податкової системи України та 

враховувати її особливості з метою організації обліку та формування звітності на 

підприємствах. 

5. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів 

держави та підприємств різних організаційно-правових форм власності. 

6. Застосовувати теоретичні, організаційні та методичні засади аудиту. 

7. Вміти працювати самостійно та в команді, проявляючи самостійність і 

відповідальність у роботі. 

8. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для 

оцінки, обліку, аналізу, аудиту та оподаткування. 

9. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну 

звітність підприємств з метою прийняття управлінських рішень. 

10. Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мов. 

11. Демонструвати розуміння особливостей здійснення обліку, аналізу, контролю, 

аудиту та оподаткування діяльності підприємств, установ та організацій різних форм 

власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності. 

12. Застосовувати знання права та податкового законодавства у практичній діяльності 

суб’єктів господарювання. 

13. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах 

господарювання 

14. Дотримуватися здорового способу життя, виявляти турботу про здоров’я і безпеку 

життєдіяльності співробітників.   
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Бухгалтерський облік 

Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет  і метод 

  

Загальні поняття про облік і його роль у системі управління. Предмет і об’єкти 

бухгалтерського обліку. Підприємство як основна ділянка здійснення бухгалтерського 

обліку. Господарські засоби (активи) як об’єкт бухгалтерського обліку їх класифікація за 

функціональною роллю в процесі відтворення капіталу та розміщенням. Джерела 

господарських засобів (капітал, зобов’язання, прибуток), їх класифікація за призначенням. 

Метод бухгалтерського обліку і його складові частини. Методичні прийоми 

бухгалтерського обліку. Загальна характеристика основних елементів методу 

бухгалтерського обліку. 

 

Бухгалтерський баланс 

Балансовий метод відображення й узагальнення інформації. Поняття про 

бухгалтерський баланс, його значення і використання в управлінні. Побудова балансу. 

Актив і пасив. Статті балансу, їх групування й оцінка. Рівність підсумків (валюти) балансу. 

Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями. Типи господарських операцій. 

 

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

Поняття про рахунки, їх призначення і будова. Активні, пасивні й активно-пасивні 

рахунки. Подвійний запис господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, 

його суть і контрольне значення. Кореспонденція рахунків, бухгалтерські записи 

(проводки).Порядок записів на рахунках, поняття залишків (сальдо) та оборотів. Порядок 

виведення сальдо на рахунках. 

Рахунки синтетичного й аналітичного обліку. Поняття про субрахунки. Взаємозв’язок 

рахунків синтетичного та аналітичного обліку. Узагальнення даних поточного обліку. 

Оборотні відомості, їх види, порядок складання та контрольне значення. Взаємозв’язок між 

рахунками й балансом.  

План рахунків, його суть, будова, значення. Економічна та структурна класифікація 

рахунків бухгалтерського обліку. 

 

Оцінювання та калькуляція 

Оцінка, її призначення. Оцінка виробничих запасів у поточному обліку. Оцінка 

предметів і продуктів праці. Види оцінок, їх застосування. 

Калькуляція, її суть і значення.  Документальне оформлення витрат і виходу продукції 

основного виробництва і калькуляція собівартості продукції. Методи калькулювання 

собівартості продукції. Облік незавершеного виробництва, його інвентаризація та оцінка. 

 

Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку 

Поняття про документацію і бухгалтерські документи як носії економічної 

інформації. Документація як складова частина методу бухгалтерського обліку. 

Класифікація документів, їх структура, вимоги до складання. Порядок приймання, 

перевірки й обробки документів. Значення інвентаризації. Види інвентаризацій. Порядок 

проведення інвентаризацій, виведення та відображення їх результатів у бухгалтерському 

обліку. 

 

Облік необоротних активів 

Поняття необоротних активів, їх загальна характеристика. Основні засоби, їх 

класифікація та оцінка. Інвентарний облік основних засобів. Документальне оформлення 

надходження та переміщення основних засобів. Облік їх зносу та амортизації. Облік 
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ремонту основних засобів. Облік вибуття основних засобів. Загальна схема аналітичного і 

синтетичного обліку основних засобів. Інші необоротні матеріальні активи, їх облік. 

Поняття нематеріальних активів, їх суть, класифікація та оцінка. Облік надходження 

та вибуття нематеріальних активів. Особливості обліку зносу (амортизації) нематеріальних 

активів. 

Облік запасів 

Поняття про запаси, їх класифікація і завдання обліку. Оцінка запасів. 

Організація складського господарства й складського обліку. Поняття готової 

продукції. Облік виходу готової продукції, її зберігання та використання. 

Документальне оформлення надходження, переміщення та вибуття запасів власного 

виробництва і купованих. Визначення фактичної собівартості витрачених запасів. 

Аналітичний і синтетичний облік запасів. Особливості обліку малоцінних і 

швидкозношуваних предметів та їх зносу. 

 

Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості 

Економічна суть, значення грошей та завдання їх обліку. Облік касових операцій. 

Контроль за дотриманням косової дисципліни. Облік розрахунків з підзвітними особами. 

Рахунки в банку, порядок їх відкриття. Облік операцій за поточними та іншими рахунками 

в банку. Особливості обліку операцій в іноземній валюті. Форми безготівкових розрахунків. 

Суть дебіторської заборгованості та завдання її обліку. Облік розрахунків з покупцями 

та замовниками й іншими дебіторами. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік 

розрахунків за претензіями та по відшкодуванню завданих збитків. 

 

Облік фінансових інвестицій 

Економічна сутність фінансових інвестицій як об’єктів обліку. Поняття та 

класифікація фінансових інвестицій, завдання їх обліку. 

Оцінка фінансових інвестицій від шляхів надходження. Різновиди вартостей при 

продажу цінних паперів. Методи оцінки інвестицій на дату балансу. Облік інвестицій за 

справедливою вартістю і правилом нижчої ціни. Облік інвестицій за методом участі в 

капіталі. Облік інвестицій та розкриття інформації при консолідації  капіталів. Особливості 

обліку цінних паперів. 

 
Облік власного капіталу 

Поняття й призначення статутного капіталу. Порядок визначення статутного капіталу 

на підприємствах різних форм власності. Облік формування статутного капіталу при 

створенні підприємства. Умови змін статутного капіталу та порядок їх відображення в 

обліку. Особливості формування й руху статутного капіталу на підприємствах з різними 

формами власності. Облік пайового, додаткового, резервного та інших видів капіталу. 

 

Облік зобов’язань 

Сутність зобов’язань підприємства, їх класифікація. Форми кредитування банком. 

Види кредитів. Облік кредитів банку. Облік розрахунків з постачальниками та 

підрядчиками, різними кредиторами. Облік розрахунків за векселями. Облік розрахунків з 

бюджетом. Облік розрахунків за позабюджетними платежами.  

 

Облік праці, види нарахувань та утримань з неї 

Значення та завдання обліку праці й розрахунків з її оплати. Класифікація та облік 

персоналу підприємства. Поняття про заробітну плату. Фонд оплати праці, його структура. 

Види, форми й системи оплати праці. Документальне оформлення й методика обліку 

використання робочого часу, виробітку та нарахування заробітної плати персоналу 

підприємства. 
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Види утримань із заробітної плати. Аналітичний і синтетичний облік розрахунків з оплати 

праці. Облік депонованої заробітної плати. Облік розрахунків з Пенсійним фондом України. 

 

Облік витрат діяльності підприємства 

Облік витрат діяльності: загальновиробничих витрат, адміністративних, витрат на 

збут, інших витрат операційної діяльності та інших витрат звичайної діяльності, а також 

діяльності в умовах надзвичайних подій. 

Особливості реалізації основних засобів, нематеріальних активів, матеріалів, цінних 

паперів та інших активів.  

 

Облік доходів і фінансових результатів 

Види доходів, їх облік. Види фінансових результатів. Особливості функціонування 

підприємств і побудова обліку фінансових результатів. Склад та облік фінансових 

результатів звітного року від звичайної діяльності та надзвичайних подій. Облік 

розрахунків з податку на прибуток. Облік використання нерозподіленого прибутку (чи 

покриття збитків). 

 

Фінансова звітність 

Суть звітності, її види і призначення. Вимоги до звітності. Табель звітності. Значення 

бухгалтерської звітності та її використання в управлінні. Склад і форми бухгалтерської 

звітності. Порядок складання, затвердження і подання бухгалтерської звітності за 

призначенням. Організація періодичної бухгалтерської звітності. Організація підготовчих 

робіт і складання річної звітності. Методика складання фінансової звітності. 

 

Бухгалтерська звітність 

Зведена і консолідована звітність  

 Об’єднання підприємств. Організаційно-правові форми об’єднань. П(С)БО 19 

«Об’єднання підприємств». Холдингова компанія. Материнське (холдингове) 

підприємство. Дочірнє підприємство. Випадки складання зведеної та консолідованої 

фінансової звітності. 

НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність». Контроль материнського 

підприємства над дочірнім. Принципи включення показників фінансової звітності 

дочірнього підприємства до консолідованої фінансової звітності. 

Склад і форми консолідованої фінансової звітності. Внутрігрупові операції. 

Внутрігрупове сальдо. Частка меншості. Балансова вартість інвестицій у дочірні 

підприємства. Частка материнського підприємства в чистих активах дочірнього. Гудвіл при 

консолідації. Відображення реалізованих прибутків та збитків від внутрішньогрупових 

операцій. 

 

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва 

Критерії визнання малих підприємств. П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва».  

Склад фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва. Терміни подання 

фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва. Структура та методика складання 

Балансу за формою 1-м. Структура та методика складання Звіту про фінансові результати 

за форою 2-м. Структура та методика складання Балансу за формою 1-мс. Структура та 

методика складання Звіту про фінансові результати за форою 2-мс. 
 

Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах  

Визначення та види помилок в бухгалтерському обліку. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах». Способи 

виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх періодах в 
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залежності від їх впливу на фінансові результати. Етапи виправлення помилок. 

Відображення виправлення помилки у фінансовій звітності. 

Визначення облікової оцінки. Обставини, що зумовлюють потребу в перегляді 

попередньої оцінки. Відображення змін в облікових оцінках у бухгалтерському обліку та 

фінансовій звітності. 

Облікова політика. Принцип послідовності. Випадки, в яких можливо змінювати 

облікову політику. Відображення зміни облікової політики у бухгалтерському обліку та 

фінансовій звітності. 

Визначення події після дати балансу. Класифікація подій після дати балансу. 

Відображення в обліку та звітності подій, які надають додаткову інформацію про 

обставини, що існували на дату балансу. Відображення у примітках до річної фінансової 

звітності подій, які вказують на обставини, що виникли після дати балансу. 

 

Податкова звітність 

Податкове законодавство в Україні. Податковий обов’язок. Звітні періоди та терміни 

подання звітності, згідно Податкового кодексу України. Загальнодержавні податки. 

Загальнодержавні збори. Місцеві податки. Місцеві збори. 

Правила ведення обліку доходів, витрат та інших показників для складання 

податкової звітності. Облік податкових різниць. Порядок зберігання підтверджуючих 

документів. 

Визначення податкової декларації (розрахунку). Форма податкової декларації 

(розрахунку). Обов’язкові реквізити податкової декларації. 

Порядок подання податкової звітності до органів державної податкової служби. 

Терміни подання податкових декларацій залежно від визначеного ПКУ базового 

податкового періоду для окремого виду податку або збору. Способи подання податкової 

декларації. Подання декларації особисто платником податків або уповноваженою на це 

особою. Порядок надсилання податкової декларації поштою (з повідомленням про 

вручення та з описом вкладення). Подання податкової декларації засобами електронного 

зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису 

підзвітних осіб. 

Електронна звітність: заключення договору, формат звітності, оформлення та терміни 

подання. 

Порядок складання та подання Декларації з податку на прибуток підприємства. 

Порядок складання та подання Декларації з податку на додану вартість. Порядок складання 

та подання Декларації акцизного податку. Порядок складання та подання Декларації з 

податку на доходи фізичних осіб. Податкової декларації екологічного податку. Порядок 

складання та подання  Податкової декларації з плати за землю. Порядок складання та 

подання Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку та т.і.  

Загальні правила нарахування та сплати місцевих податків і зборів. Місцеві податки і 

збори, що справляються в м. Умань. Звітність за місцевими податками і зборами. Порядок 

складання та подання Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних 

засобів. Порядок складання та подання  Податкової декларації туристичного збору. 
 

Звітність по ЄСВ  

Основні принципи, загальні правові, фінансові та організаційні засади ЄСВ. Платники 

єдиного соціального внеску. Застраховані особи. 

Порядок подачі звітності та сплати ЄСВ до органу Міністерства доходів України. 

Розрахунок суми страхових внесків. Структура та особливості складання звіту про єдиний 

соціальний внесок. 

Строки подачі Звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів. Методика 

обчислення основних показників звіту. Умови, за яких підприємство нараховує та сплачує 

штраф до Фонду соціального захисту інвалідів. 
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Статистична і спеціальна звітність  

 Регламентація статистичної звітності. Суб’єкти та завдання державного 

статистичного спостереження. Зміст та порядок складання форми 1-ПП (квартальна, річна) 

«Звіт про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб – суб’єктів 

підприємницької діяльності». Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію 

(знос). Статистична звітність підприємств торгівлі і громадського харчування. Звіт про 

фінансові результати і дебіторську і кредиторську заборгованість. Звіт про випуск, 

реалізацію в обіг цінних паперів. Звіт про основні показники діяльності підприємства за 

формою 1-підприємництво «Структурне обстеження підприємства». Статистична звітність 

з праці: 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», 1-ПВ (квартальна)  «Звіт з  праці», 6-ПВ (річна) «Звіт 

про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання», 7-ПВ (один раз на 

чотири роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників». 

 

Основи аудиту 

Суть і предмет аудиту 

Суть аудиту. Необхідність виникнення аудиту. Види аудиту, його завдання.  

Регулювання аудиторської діяльності в Україні. Нормативно-правове забезпечення 

аудиторської діяльності. Основні положення Закону України «Про аудиторську 

діяльність». Методи аудиту. Методичні прийоми аудиту. Національні стандарти аудиту.  

Міжнародні стандарти аудиту. Професійна етика аудиторів. Права та обов'язки 

аудитора. Сертифікація аудиторів та порядок створення аудиторських фірм. План та 

програма аудиторської діяльності. Робоча документація аудитора, її структура та види.  

 

Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення 

Мета регулювання. Підходи до регулювання аудиторської діяльності. Критерії оцінки 

рівня урегульованості аудиторської діяльності. Регулювання аудиторської діяльності на 

міжнародному рівні. Концепції, постулати та стандарти аудиту. Роль Міжнародної 

федерації бухгалтерів у регулюванні аудиторської діяльності. 

Роль Аудиторської палати України (АПУ) у забезпеченні незалежності аудиторського 

контролю. Правові основи функціонування АПУ. 16 Повноваження, порядок формування 

АПУ, права та обов'язки членів АПУ, функції голови АПУ, порядок прийняття рішень, 

структура та повноваження комісій, секретаріат АПУ, регіональні уповноважені АПУ. 

Професійні громадські організації аудиторів України. Спілка аудиторів України: роль та 

правові основи функціонування. Умови створення інших професійних громадських 

організацій аудиторів. Внутрішньофірмове управління аудиторською діяльністю. 

Сутність інформаційного забезпечення аудиторської діяльності. Класифікація 

інформації, що використовується в аудиті. 

Суб'єкти проведення аудиту в Україні. Аудитор і його статус. Порядок сертифікації 

аудиторів. Порядок підвищення кваліфікації професійних аудиторів. Аудиторська фірма і 

порядок її створення. Реєстр аудиторських фірм і аудиторів. Права аудиторів і 

аудиторських фірм. Обов'язки аудиторів і аудиторських фірм. Відповідальність аудиторів і 

аудиторських фірм. 

 

Планування аудиту 

Поняття аудиторського процесу. Поняття технології аудиту. Стадії аудиторського 

процесу. Поняття планування аудиту згідно МСА 300. 

Розуміння бізнесу клієнта. Ознайомлення з організацією і веденням бухгалтерського 

обліку. Попередня оцінка достатності інформації для цілей аудиту. Визначення необхідного 

складу і кваліфікаційного рівня фахівців, термінів роботи, організаційних питань. Оцінка 

можливості проведення аудиту. Встановлення загальної стратегії аудиту. Лист-

зобов'язання на проведення аудиту. Оформлення і підписання договору. 
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Оцінка рівня суттєвості. Оцінка внутрішнього контролю. Оцінка ризиків. Визначення 

обсягу робіт. Складання плану аудиторської перевірки, графіка виконання робіт та бюджету 

робочого часу. Складання робочої програми аудиторської перевірки та меморандуму 

планування. 

 

Аудиторські докази та робочі документи аудитора 

Визначення поняття аудиторських доказів згідно МСА 500 «Аудиторські докази». 

Достатність і прийнятність аудиторських доказів. Інформація, яка може бути використана 

як аудиторські докази. Види аудиторських доказів. Джерела отримання аудиторських 

доказів. Аудиторські процедури отримання аудиторських доказів: перевірка, 

спостереження, зовнішнє підтвердження, повторне обчислення, повторне виконання, 

аналітичні процедури, запит. Загальні правила щодо достовірності аудиторських доказів. 

Поняття робочих документів аудитора згідно МСА 230 «Аудиторська документація». 

Причини, що зумовлюють необхідність робочих документів. Чинники, що впливають на 

форму, зміст та обсяг аудиторської документації. Склад робочих документів аудитора. 

Класифікація робочих документів аудитора. Вимоги щодо оформлення та порядку 

зберігання робочих документів аудитора. 

 

Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти 

Обставини, що обумовлюють необхідність внутрішнього аудиту. Сутність 

внутрішнього аудиту. Мета та завдання внутрішнього аудиту. 

Поняття об'єкта внутрішнього аудиту. Склад об'єктів внутрішнього аудиту. Поняття 

суб'єкта внутрішнього аудиту. Організаційна структура та вимоги до служби внутрішнього 

аудиту. Функції служби внутрішнього аудиту. 

 

Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання  

Поняття методу, прийому та процедури аудиту. Класифікація методів аудиту. 

Прийоми документального контролю. Прийоми фактичного контролю. Поняття 

аудиторської вибірки згідно МСА 530 «Аудиторська вибірка». Вимоги до аудиторської 

вибірки. Поняття методики аудиту. 

Поняття критерію та належного критерію згідно МСА. Якісні характеристики 

фінансової звітності згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність», П(С)БО 1, МСБО 1. 

 

Аудит фінансової звітності 

Мета аудиторської перевірки фінансової звітності. Завдання аудиту фінансової 

звітності. 

Аудит Балансу (форма № 1). Аудит Звіту про фінансові результати (форма № 2). 

Аудит Звіту про рух грошових коштів (форма № 3). Аудит Звіту про власний капітал (форма 

№ 4). Перевірка Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5). 

 

Аудиторські послуги, їх об’єкти і види 

Визначення поняття аудиторської послуги. Вимоги до надання аудиторських послуг. 

Відповідальність аудиторів та клієнтів при наданні аудиторських послуг. Місце 

аудиторських послуг у загальному обсягу діяльності аудиторської фірми. 

Об'єкти аудиторських послуг. Перелік послуг, які можуть надавати аудитори 

(аудиторські фірми) в Україні. Класифікація аудиторських послуг. Види послуг за змістом. 

Види послуг за принципом сумісності. 

 

Аудиторський висновок та інші підсумкові документи 

Визначення поняття «аудиторський звіт незалежного аудитора». Вимоги МСА 700 19 

«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» до структури й форми 
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аудиторського звіту. Елементи аудиторського звіту згідно МСА 700. Характеристика 

елементів аудиторського звіту. 

Поняття немдифікованої думки. Типи модифікованих думок. Обставини, за яких 

вимагається модифікація аудиторської думки. Форма і зміст аудиторського звіту при 

висловленні модифікованої думки згідно МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного 

аудитора». Пояснювальні параграфи в аудиторському звіті згідно МСА 706 «Пояснювальні 

параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора». 

Питання, інформацію про які слід повідомляти, та процес повідомлення згідно МСА 

260 «Повідомлення інформації з питань аудиту тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями», МСА 265 «Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього 

контролю тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та управлінському персоналу». 
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ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СКЛАДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

Оцінювання результатів складання атестаційного екзамену здійснюється у порядку, 

передбаченому прийнятою в Уманському державному педагогічному університеті імені 

Павла Тичини системою контролю знань:  

- за національною (4-бальною) шкалою: відмінно; добре; задовільно; незадовільно. 

 - за 100-бальною шкалою:  

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

82 – 89 балів – добре – вище середніх стандартів, але з деякими помилками;  

75 – 81 бали – добре – в цілому змістовна робота зі значними помилками;   

69 – 74 бали – задовільно – чітко, але зі значними недоліками;  

60 – 68 бали – задовільно – виконання відповідає мінімальним критеріям;  

менше 60 балів – незадовільно.   

Виконання всіх екзаменаційних завдань з атестаційного екзамену є обов’язковим. 

Незадовільна оцінка з одного з екзаменаційних завдань є підставою для виставлення 

незадовільної оцінки за атестаційний екзамен в цілому. Оцінки атестаційного екзамену 

виставляє кожен член комісії.  Підсумкова оцінка атестаційного екзамену визначається як 

середня з позитивних оцінок за кожен вид екзаменаційних завдань. Рішення Екзаменаційної 

комісії про оцінку знань, виявлених при складанні екзамену, а також про присвоєння 

здобувачам вищої освіти кваліфікації та видання випускникам дипломів (загального зразка 

чи з відзнакою) приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням 

більшістю голосів членів комісії, які брали участь в її засіданні. За однакової кількості 

голосів голос Голови ЕК є вирішальним.  
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