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із змінами відповідно наказу від «16» травня 2022 р. № 27 

 

 

 

 

 

 

 

Це положення регламентує порядок проведення підсумкової атестації 

випускників підготовчих курсів, встановлює показники успішності закінчення 

підготовчих курсів Національного університету харчових технологій (далі – 

НУХТ) та його відокремлених структурних підрозділів (далі – коледжів) та 

регламентує визначення кількості балів за успішне закінчення підготовчих 

курсів закладу вищої освіти для вступу до нього у 2022 році. 

1. Основні положення 

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

2022 році (далі – Порядку прийому) Порядку прийому на навчання до закладів 

фахової передвищої освіти в 2022 році (далі – Порядку прийому до коледжів) 

та Правил прийому до Національного університету харчових технологій (в т.ч. 

для відокремлених структурних підрозділів) у 2022 році (далі – Правил 

прийому), особам з числа професійно орієнтованої молоді при вступі до НУХТ 

на спеціальності, яким надається особлива підтримка і які зазначені в переліку 

спеціальностей у додатку 2 Порядку прийому, додатково нараховуються бали 

за результатами успішного закінчення навчання на підготовчих курсах. 

Підготовчі курси для вступників на основі базової загальної середньої 

освіти у 2021-2022 році організуються у коледжах Національного університету 

харчових технологій. 

Підготовчі курси для вступників на основі повної загальної середньої 

освіти у 2021-2022 році організовує Підготовче відділення Центру моніторингу 

якості та координації освітньої діяльності Національного університету 

харчових технологій. 

Кількість додатково нарахованих балів зазначеній категорії вступників на 

основі повної загальної середньої освіти визначається відповідно до п. 9 

розділу VII Порядку прийому.  

Кількість додатково нарахованих балів зазначеній категорії вступників на 

основі базової загальної середньої освіти визначається відповідно до частини 1) 

п. 5 розділу VII Порядку прийому доколеджів. 
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2. Допуск до проведення підсумкової атестації 

Допуск до проведення підсумкової атестації у Національному університеті 

харчових технологій надає Підготовче відділення Центру моніторингу якості 

та координації освітньої діяльності університету, де проводиться навчання 

слухачів підготовчих курсів. 

Перелік слухачів підготовчих курсів, які допущені до проведення 

підсумкової атестації у Національному університеті харчових технологій 

підписується директором Центру моніторингу якості та координації освітньої 

діяльності університету за поданням завідувача Підготовчого відділення і 

передається у приймальну комісію Національного університету харчових 

технологій (далі – Приймальну комісію) не пізніше, ніж за три дні до 

проведення підсумкової атестації. 

Допуск до проведення підсумкової атестації у коледжах надається 

атестаційною комісією коледжу, де проводиться навчання слухачів 

підготовчих курсів. 

Перелік слухачів підготовчих курсів, які допущені до проведення 

підсумкової атестації у коледжах підписується директором відповідного 

коледжу і передається у приймальну комісію відповідного коледжу (далі – 

Приймальну комісію) не пізніше, ніж за три дні до проведення підсумкової 

атестації. 

3. Підсумкова атестація 

Підсумкову атестацію слухачів підготовчих курсів проводить атестаційна 

комісія. До складу атестаційної комісії допускається включати науково-

педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних закладів. Наказ про 

затвердження складу атестаційної комісії видається керівником відповідного 

закладу освіти. 

Атестуються слухачі підготовчих курсів, які допущені до проведення 

підсумкової атестації. 

Підсумкова атестація у коледжах – це проведення письмового іспиту у 

формі диктанту з української мови та/або проведення письмового іспиту у 

формі тесту з математики (далі – іспити). Кожен з іспитів оцінюється за 12-

бальною шкалою. Позитивними вважаються оцінки – чотири і вище балів, 

отримані за кожен з іспитів. Для врахування у конкурсному балі відповідно до 

п. 9 розділу VII Порядку прийому результати підсумкової атестації 

переводяться у шкалу від 0 до 10 балів відповідно до таблиці 1 у розділі 5 цих 

Положень. 

Підсумкова атестація у Національному університеті харчових технологій – 

це проведення письмового іспиту у формі тесту, який оцінюється за 20-бальною 

шкалою. Позитивною вважається оцінка іспиту не менше ніж п’ять балів. Для 

врахування у конкурсному балі відповідно до частини 1) п. 5 розділу VII 

Порядку прийому до коледжів результати підсумкової атестації переводяться у 

шкалу від 0 до 10 балів відповідно до таблиці 2 у розділі 5 цих Положень. 
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Для проведення підсумкової атестації встановлюються такі норми часу (в 

астрономічних годинах, не більше): 

диктант – 1 година; 

тестування – відповідно до кількості часу, зазначеної у пояснювальних 

записках до тестів, але не більше 3 годин. 

Голови атестаційних комісій складають необхідні екзаменаційні 

матеріали: екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання 

відповіді тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії 

(його заступнику). 

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і 

зберігаються як документи суворої звітності. 

У приміщеннях, де проводиться підсумкова атестація, мають знаходитися 

члени атестаційної комісії і слухачі підготовчих курсів, які допущені до 

проведення підсумкової атестації. Сторонні особи без дозволу голови 

Приймальної комісії (його заступника) до цих приміщень не допускаються. 

Під час проведення підсумкової атестації повинна бути забезпечена 

спокійна і доброзичлива атмосфера, а слухачам підготовчих курсів, які 

допущені до проведення підсумкової атестації, надана можливість самостійно, 

найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь. 

Під час проведення підсумкової атестації слухачам забороняється 

користування підручниками, навчальними посібниками та іншими 

матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі 

використання слухачем під час проведення підсумкової атестації сторонніх 

джерел інформації (у тому числі підказки) слухач відсторонюється від участі у 

іспиті підсумкової атестації, про що складається акт. На письмовій роботі 

такого слухача член атестаційної комісії вказує причину відсторонення та час. 

При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка, що 

відповідає мінімальній кількості балів, визначеній для даного іспиту, 

незважаючи на обсяг і зміст написаного. 

Після закінчення роботи над завданнями іспиту слухач здає письмову 

роботу разом із завданням членам атестаційної комісії, які зобов’язані 

перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи. 

У разі проведення підсумкової атестації у дистанційному режимі слухач 

підготовчих курсів має самостійно обладнати своє робоче місце: 

- встановити вебкамеру, яка дозволить ідентифікувати слухача і його 

документи і зафіксувати камеру у такому положенні, щоб джерело світла не 

потрапляло у кадр, а у кадр потрапляло робоче місце і повністю обличчя 

слухача підготовчих курсів анфас; 

- переконатись, що динаміки та мікрофон працюють; 

- підготувати ручку, що пише яскраво, та кілька аркушів паперу 

(дозволяється використовувати аркуші із зошита) для надавання письмових 

відповідей; 

- заздалегідь завантажити і встановити рекомендоване програмне 

забезпечення, перевірити наявність відео- і аудіозв’язку у своїй пробній 
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конференції; 

- підготувати обладнання для сканування (фотографування) аркушів з 

відповідями і відправлення отриманих файлів на електронну поштову 

скриньку атестаційної комісії для перевірки. 

У приміщенні, де знаходиться робоче місце слухача підготовчих курсів 

для проведення підсумкової атестації у дистанційному режимі, не повинні 

знаходитися сторонні особи. 

Під час проведення підсумкової атестації у дистанційному режимі члени 

атестаційної комісії повинні постійно контролювати слухачів підготовчих 

курсів за допомогою відео та аудіо та здійснюють аудіо- та відеозапис заходу. 

Слухачі підготовчих курсів мають бути про це попереджені та визнати, що не 

мають права на конфіденційність у своєму поточному місці під час складання 

підсумкової атестації. У разі відмови слухача підготовчих курсів від 

здійснення аудіо- та відеозапису, він має повідомити атестаційну комісію про 

свій намір не продовжувати підсумкову атестацію. 

Якщо під час проведення підсумкової атестації у дистанційному режимі 

слухач підготовчих курсів отримує допомогу від інших осіб, або підозрюється 

у обмані, або якщо в приміщенні, де знаходиться робоче місце слухача 

підготовчих курсів для проведення підсумкової атестації у дистанційному 

режимі, виявлена третя сторона, підсумкова атестація буде негайно припинено 

і визнана недійсною. 

По завершенні часу, відведеного на проведення підсумкової атестації, 

слухач підготовчих курсів має перевірити правильність оформлення кожного 

аркушу відповідей (наявність повністю прізвища, імені і по батькові) та 

зробити скан- або фотокопії кожного аркушу. Файли зображень всіх аркушів 

відповідей у форматі jpg, jpeg, gif, png або pdf надіслати у одному листі на 

електронну поштову скриньку атестаційної комісії для перевірки. 

У темі листа вказати своє прізвище і текст: «Підсумкова атестація». 

У самому листі вказати повністю свої прізвище, ім’я та по батькові та 

текст «Всі файли зображень аркушів відповідей підсумкової атестації». 

Час на надсилання листа – не більше 30 хвилин після закінчення 

підсумкової атестації. Листи, надіслані після закінчення зазначеного часу не 

будуть розглядатися. Час надсилання листа визначається за часом поштового 

сервера. 

Слухачі підготовчих курсів, які допущені до проведення підсумкової 

атестації, але не з’явились на відповідний іспит підсумкової атестації у 

зазначений за розкладом час, оцінки за відповідний іспит не отримують. За 

наявності поважних причин, підтверджених документально, слухачі 

допускаються до складання пропущених іспитів підсумкової атестації з 

дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу 

проведення іспитів підсумкової атестації. 

Особи, які не встигли за час проведення іспиту підсумкової атестації 

виконати завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими. 

Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у 
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приміщенні університету (відокремленого структурного підрозділу) членами 

атестаційної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого 

дня Приймальної комісії. 

Голова атестаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою 

членів атестаційної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які 

оцінені членами атестаційної комісії за 12-бальною шкалою оцінювання знань 

(від 1 до 12 балів) – менше ніж на 4 бали і більше ніж на 10 балів; за 20-

бальною шкалою оцінювання знань (від 0 до 20 балів) – менше ніж на 5 балів і 

більше ніж на 17 балів. 

Голова атестаційної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших 

робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки. 

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях 

членами атестаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки 

головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) 

засвідчуються підписом голови атестаційної комісії, письмовим поясненням 

члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії. 

Перескладання іспитів підсумкової атестації не допускається.  

Апеляція слухача щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої 

на іспиті підсумкової атестації у вищому навчальному закладі (далі – 

апеляція), повинна подаватись особисто слухачем не пізніше наступного 

робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки. 

Апеляція подається до Приймальної комісії особисто слухачем у вигляді 

заяви на ім’я голови Приймальної комісії тільки у письмовій формі. 

Апеляція розглядається не пізніше наступного робочого дня після її 

подання у присутності слухача. 

Додаткове опитування слухачів при розгляді апеляцій не допускається. 

Порядок подання і розгляду апеляції визначається Положенням про 

апеляційну комісію Національного університету харчових технологій (в т.ч. 

для відокремлених структурних підрозділів). 

4. Успішне закінчення підготовчих курсів 

У коледжах успішним вважається закінчення навчання на підготовчих 

курсах за умови коли слухач був на всіх іспитах підсумкової атестації і 

отримав за кожний іспит підсумкової атестації не менше чотирьох балів. 

У Національному університеті харчових технологій успішним вважається 

закінчення навчання на підготовчих курсах за умови коли слухач отримав на 

підсумковій атестації не менше п’яти балів. 

5. Результати підсумкової атестації 

Результати кожного іспиту підсумкової атестації у коледжах, виставлені 

за 12-бальною шкалою, підсумовуються і переводяться відповідно Таблиці 1 у 

шкалу від 0 до 10 балів та оприлюднюються на інформаційних стендах 

Приймальної комісії, чи/або сайті коледжу не пізніше дня, наступного після їх 
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отримання. 

Результати підсумкової атестації, виставлені за 20-бальною шкалою, 

переводяться відповідно Таблиці 2 у шкалу від 0 до 10 балів і 

оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії, чи/або сайті 

НУХТ не пізніше дня, наступного після їх отримання і заносяться у Єдину 

державну електронну базу з питань освіти. 

Таблиця 1 

Переведення балів іспитів підсумкової атестації 

вступникам до коледжів на основі базової загальної середньої освіти  

у шкалу від 0 до 10 балів 
Результати 

іспиту 
підсумкової 

атестації 

Кількість 

балів 

0 0 

1 0 

2 0 

3 0 

4 1 

5 1 

6 1 

7 2 

8 2 

9 3 

10 4 

11 4 

12 5 

Результати 
іспиту 

підсумкової 
атестації 

Кількість 

балів 

13 5 

14 6 

15 6 

16 6 

17 7 

18 7 

19 8 

20 8 

21 9 

22 9 

23 10 

24 10 

 

Таблиця 2 

Переведення балів підсумкової атестації в НУХТ 

у шкалу від 0 до 10 балів 
Результат 

підсумкової 
атестації 

Кількість 

балів 

0 0 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 1 

6 1 

7 2 

8 2 

9 3 

10 3 

Результат 
підсумкової 

атестації 

Кількість 

балів 

11 4 

12 4 

13 5 

14 5 

15 6 

16 6 

17 7 

18 8 

19 9 

20 10 



 

Слухачам підготовчих курсів коледжів, які за результатами іспитів 

підсумкової атестації отримали сумарно не менше чотирьох балів, видається 

Сертифікат про успішне закінчення підготовчих курсів із кількістю балів за 

шкалою від 0 до 10 балів, із підписами голови атестаційної комісії та 

відповідального секретаря приймальної комісії, завіреними печаткою 

Приймальної комісії, а отримана кількість балів (за шкалою 0 – 10 балів) 

відповідно до частини 1) п. 5 розділу VII Порядку прийому доколеджів 

включається до оцінки за індивідуальну усну співбесіду під час вступу на 

основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти на місця 

державного (регіонального) замовлення. 

Слухачам підготовчих курсів НУХТ, які отримали за підсумкову 

атестацію позитивний результат (не менше п’яти балів за шкалою 0 – 20 балів), 

під час подання документів для вступу до НУХТ на навчання на спеціальності, 

зазначені у додатку 2 до Порядку прийому, відповідно до п. 9 розділу VII 

Порядку прийому вступнику нараховуються визначені бали за успішне 

закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти. 

 

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні Приймальної комісії. 

Протокол №4 від 16 травня 2022 року. 


