
Міністерство освіти і науки України 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

Природничо-економічний факультет  

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ З  

 

ГЕОГРАФІЇ ТУРИЗМУ: ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ;  

ГЕОГРАФІЇ ТУРИЗМУ: ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО; 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ: ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА; 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ; 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ: ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ;  

ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ: ОРГАНІЗАЦІЯ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ; 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ: ТУРОПЕРЕЙТИНГ;  

ОРГАНІЗАЦІЇ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА;  

ОРГАНІЗАЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА;  

МАРКЕТИНГУ У ТУРИЗМІ; МЕНЕДЖМЕНТУ У ТУРИЗМІ;  

ТЕХНОЛОГІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

 

 

підготовки фахівців першого(бакалаврського) рівня вищої освіти 

 

спеціальності  242 Туризм   

галузі знань  24 Сфера обслуговування  

 

 

 

  



Розробники програми: 

Баженова С.Е., доктор історичних наук,  професор кафедри туризму та 

готельно-ресторанної справи, старший науковий співробітник. 

Матвейчук Л.О., доктор наук з державного управління, кандидат 

економічних наук, доцент, професор кафедри туризму та готельно-

ресторанної справи. 

Марусей Т.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму 

та готельно-ресторанної справи. 

Веселовська Т. Є., кандидат технічних наук, доцент кафедри туризму та 

готельно-ресторанної справи. 

Олійник О.С., кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та 

готельно-ресторанної справи. 

Ковтуник І.І., кандидат географічних наук, старший викладач кафедри 

туризму та готельно-ресторанної справи. 

Опря Б.О., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри туризму та 

готельно-ресторанної справи. 

Белінська К.О., кандидат технічних наук, асистент кафедри туризму та 

готельно-ресторанної справи. 

Хоптяр А.Ю., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри туризму 

та готельно-ресторанної справи. 

Карпова Т.М., директор товариства з обмеженою відповідальністю 

«Кам’янець-Подільське бюро подорожей та екскурсій». 

 

 

Ухвалено на засіданні кафедри туризму та готельно-ресторанної справи 

Протокол №7 від 27 серпня 2021 року 

Завідувач кафедри      Стефанія БАЖЕНОВА 

 

 

 

Затверджено радою з науково-методичної роботи і забезпечення якості вищої 

освіти природничо-економічного факультету 

Протокол №7 від 31 серпня 2021 року 

Голова ради       Наталія КАЗАНІШЕНА 

 

 

Затверджено вченою радою природничо-економічного факультету 

Протокол №7 від 31 серпня 2021 року 

Декан факультету      Іван СЕМЕНЕЦЬ 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Керівник 

групи забезпечення освітньої програми          Тетяна МАРУСЕЙ  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену складена для 

випускників спеціальності 242 Туризм, які навчаються за освітньо-

професійною програмою «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти.  

 

Мета комплексного кваліфікаційного екзамену – визначення рівня 

сформованості у студентів-випускників загальних і спеціальних програмних 

компетентностей, визначених цією ОПП, які втілюються і відповідних 

результатах навчання:  

ПРН 01 Знання передових концепцій, методів  науково-дослідної та 

професійної діяльності на межі предметних областей туризму та рекреації. 

ПРН 02 Здатність розуміти і застосовувати на практиці теорії та методологію 

системи наук, які формують туризмологію.  

ПРН 03 Здатність використовувати інформаційно-інноваційні методи і 

технології в сфері туризму. 

ПРН 04 Знання закономірностей, принципів та механізмів функціонування 

туристичного ринку.  

ПРН 05 Здатність оцінювати кон’юнктуру туристичного ринку, 

інтерпретувати результати дослідження та прогнозувати напрями розвитку 

суб’єкта підприємницької діяльності в сфері рекреації і туризму. 

ПРН 06 Здатність здійснювати управління підприємством індустрії туризму 

та рекреації. 

ПРН 07 Здатність розробляти та реалізовувати проекти в сфері рекреації, 

туризму, гостинності. 

ПРН 08 Здатність розв’язувати науково-прикладні проблеми в сфері 

рекреації і туризму.  

ПРН 11 Вільно володіти державною мовою і використовувати її в 

професійній діяльності. 

ПРН 12 Практикувати використання іноземних (ної) мов (мови) у 

професійній діяльності.  

ПРН 13 Діяти у полікультурному середовищі. 

ПРН 14 Використовувати комунікативні навички і технології, ініціювати 

запровадження методів комунікативного менеджменту в практику. 

ПРН 15 Відповідати вимогам спілкування в діалоговому режимі з широкою 

науковою спільнотою та громадськістю в сфері туризму та рекреації. 

ПРН 17 Приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та методів прогнозування. 



ПРН 19 Демонструвати здатність саморозвиватися та самовдосконалюватися 

упродовж життя.  

ПРН 20 Ініціювати інноваційні комплексні проекти, проявляти лідерство під 

час їх реалізації. 

На комплексний кваліфікаційний екзамен винесені питання 

нормативних навчальних дисциплін професійної підготовки: 

‒ Географія туризму: географія туризму; 

‒ Географія туризму: туристичне країнознавство; 

‒ Організація туризму: основи туризмознавства; 

‒ Організація туризму: організація туристичних подорожей; 

‒ Організація туризму: організація екскурсійної діяльності; 

‒ Організація туризму: організація анімаційної діяльності; 

‒ Організація туризму: туроперейтинг; 

‒ Організація готельного господарства; 

‒ Організація ресторанного господарства; 

‒ Маркетинг у туризмі; 

‒ Менеджмент у туризмі; 

‒ Технологія туристичної діяльності. 

 

Обсяг дисципліни 

Найменування показників Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Рік вступу 2018 

Семестр вивчання 8 

Кількість кредитів ЄКТС 1,5 

Загальний обсяг годин 45 

Самостійна та індивідуальна робота 45 годин 

Форма підсумкового контролю екзамен 

 

Статус – підсумкова атестація. 

 

Передумови 

Атестація є завершальною ланкою практичної та теоретичної 

підготовки фахівця, встановленням відповідності результатів навчання 

здобувачів вищої освіти вимогам стандарту вищої освіти та освітньої 

програми. Здійснюється після успішного завершення навчання на 

бакалаврському рівні вищої освіти. 

 

 



Географія туризму: географія туризму 

Географія туризму як наукова дисципліна.  

Підходи до визначення туризму та їх географічна інтерпретація: 

статистичний, функціональний, сутнісний (системний).  

Туризм як соціо-еколого-економічна система та об'єкт дослідження 

географічної науки.  

Методологія і методика географічних досліджень у туризмі.  

Методологічні підходи до комплексної оцінки туристичного потенціалу 

території.  

Накопичення, упорядкування та аналіз географічної інформації для цілей 

туризму.  

Географія туристичних потоків, доходів і витрат.  

Туристський потік та його географічна характеристика.  

Основні географічні закономірності функціонування туристських потоків. 

Класифікація і географічна оцінка рекреаційних ресурсів.  

Підходи до визначення туристичних та туристично-рекреаційних ресурсів.  

Умови використання туристичних ресурсів: туристський інтерес та 

туристські враження.  

Природно-географічні рекреаційні ресурси.  

Географічна оцінка кліматичних ресурсів.  

Різновиди кліматичних ресурсів.  

Історико-культурні рекреаційні ресурси.  

Сучасні види культурно-історичних ресурсів.  

Географія найбільш атрактивних культурно-історичних ресурсів України. 

Європейського туристичного регіону, світу.  

Етнографічні рекреаційні ресурси.  

Інфраструктурні рекреаційні ресурси. 

Поняття «етнос».  

Етнос як соціально-економічний організм.  

Рекреаційне природокористування й охорона природи.  

Рекреаційний вплив на природне середовище, його охорона та оптимальне 

використання у зв’язку з розвитком масового відпочинку і туризму.  

Задачі охорони природного середовища.  

Географія рекреаційних видів туризму.  

Географічна характеристика купально-пляжного туризму.  

Інфраструктура купально-пляжного туризму.  

Географія активних видів туризму.  

Географічна характеристика гірськолижного туризму.  

Історія, види та інфраструктура гірськолижного туризму.  



Географія екологічного туризму.  

Географічна характеристика міського туризму.  

Міста як туристичні центри, їх функції та типи.  

Географія пізнавально-культурно-розважального туризму.  

Географічна характеристика культурно-пізнавального (екскурсійного) 

туризму.  

Види культурно-пізнавального туризму.  

Географія релігійного туризму.  

Підходи до визначення релігійного туризму.  

Паломництво та релігійний туризм культурно-пізнавального характеру. 

Географія комерційно-ділового туризму.  

Видова структура ділового туризму.  

Класичні ділові поїздки та МІСЕ-поїздки.  

Рекреаційне районування. 

Основні принципи і головні аспекти рекреаційного районування. 

Питання 

1. Географія туризму як наука. Об’єкт, предмет, мета і основні завдання 

географії туризму. Зв’язок географії туризму з іншими науками. 

2. Основні поняття дисципліни «Географія туризму». 

3. Туристичні потоки. Географія туристичних потоків. 

4. Туристичні потоки в Європейському мезорайоні (карта). 

5. Туристичні потоки в Азійському мезорайоні (карта). 

6. Туристичні потоки в Африканському мезорайоні (карта). 

7. Туристичні потоки в Північноамериканському мезорайоні (карта). 

8. Туристичні потоки в Південноамериканському мезорайоні (карта). 

9. Розвиток туризму в Австалійсько-Океанійському рекреаційному районі. 

10. Географія основних видів туризму: рекреаційний туризм 

Географії туризму: туристичне країнознавство 

Країнознавство як наукова дисципліна Європа. 

Країнознавство як наукова дисципліна Азія. 

Країнознавство як наукова дисципліна Австралія. 

Країнознавство як наукова дисципліна Океанія. 

Країнознавство як наукова дисципліна Америка  

Країнознавство як наукова дисципліна Африка. 

Країнознавство як наукова дисципліна Близький Схід. 

 

Організація туризму: основи туризмознавства 

Передумови та об'єктивні чинники розвитку туризму.  

Основні поняття та визначення туризму.  

Структура туризму.  



Туризм як об'єкт наукового пізнання.  

Періодизація розвитку туризму.  

Основні віхи історії світового туризму.  

Етапи розвитку туризму в Україні.  

Формування системи гостинності.  

Індустрія туризму та її структура.  

Територіальна складова індустрії туризму.  

Виробнича складова індустрії туризму.  

Регуляторна складова індустрії туризму.  

Суб'єкти туристичного ринку.  

Механізм функціонування туристичного ринку.  

Тур як специфічний продукт туристичного ринку.  

Організація транспортного обслуговування в туризмі.  

Організація послуг гостинності в туризмі.  

Організація екскурсійної діяльності.  

Організація туристсько-рекреаційних комплексів.  

 

Організація туризму: організація туристичних подорожей 

Загальні принципи планування та організації туристських маршрутів.  

Етапи та методика розробки туристичних маршрутів.  

Організація та планування туристських маршрутів активним способом 

пересування.  

Особливості проходження туристських маршрутів.  

Виникнення і розвиток туризму та краєзнавства.  

Краєзнавство і туризм у системі навчально-виховної роботи освітніх 

закладів.  

Підготовка до туристсько-краєзнавчої подорожі.  

Організація місця відпочинку туристів.  

Організація харчування та медичне забезпечення у подорожах.  

Комплектування та самоврядування туристичної групи.  

Організація комерційних туристських подорожей. 

Особливості організації та проведення походів із різних видів туризму. 

Організація послуг розміщення, харчування, перевезення та екскурсійного 

обслуговування.  

 

Організація туризму: організація екскурсійної діяльності 

Зародження екскурсійної діяльності на українських землях (друга половина 

ХІХ – початок ХХ ст.).   

Екскурсійна діяльність в Україні в 20-30-х роках XX століття.  



Екскурсія як засіб ідейно-політичного виховання в Радянській Україні. 

Екскурсійна діяльність у сучасній Україні.  

Організація діяльності з надання екскурсійних послуг у підприємствах сфери 

рекреації та туризму.  

Основні поняття музеєзнавства.  

Експозиційно-виставкова складова музейних екскурсій.  

Природно-ресурсний потенціал екскурсійної діяльності в регіонах України.  

Територіальні ринки екскурсійних послуг.  

Засади правового регулювання екскурсійної діяльності в Україні.  

Диференційований підхід до екскурсійного обслуговування. 

 

Організація туризму: організація анімаційної діяльності 

Культурно-дозвіллєва діяльність минулого і сучасності.  

Культурно-дозвіллєва діяльність минулого і сучасності.  

Структура культурно-дозвіллєвої діяльності сучасного світу.  

Роль культурної політики у розвитку дозвілля.  

Організація дозвілля як частина економічної діяльності.  

Тенденції розвитку дозвілля в умовах глобальних взаємодій.  

Розвиток дозвіллєвої діяльності в сучасній Україні.  

Основи організації анімаційної діяльності.  

Організація анімаційних послуг в готелях і туристичних комплексах.  

Організація ігрової та спортивної анімації.  

Музична і танцювальна анімація.  

Специфіка вербальної анімації.  

Організація анімаційних шоу.  

Свято як основа комплексної анімації. 

 

Організації туризму: туроперейтинг 

Сутність туристичного продукту, його складові, класифікація. 

Специфіка роботи туроператора з постачальниками туристичних послуг. 

Інформаційні технології туроперйтигу. 

Документальне оформлення туристичного продукту. 

Підготовка персоналу до реалізації тур продукту.  

Просування та продаж туристичного продукту. 

Обслуговування споживачів туристичного продукту 

Забезпечення безпеки і якості туристичного продукту. 

Туристичні формальності. 

Середовище міжнародного туроперейтинга і тенденції його розвитку.  

 



Організація готельного господарства 

Історія розвитку світового готельного господарства. 

Історія розвитку готельного господарства України. Нормативно-правове 

регулювання діяльності підприємств готельного господарства України.  

Класифікація та типізація готелів й інших засобів розміщення готельного 

типу.  

Архітектура та інтер’єр у готелі.  

Функціональна організація приміщень підприємства готелю.  

Організація приміщень нежитлової групи.  

Організація приміщень житлової групи.  

Теоретичні основи сервісної діяльності.  

Організація роботи служби прийому і розміщення.  

Організація та технологія бронювання послуг.  

Організація роботи служби експлуатації номерного фонду та обслуговування. 

Організація та технологія обслуговування в закладах ресторанного 

господарств при готелях.  

Організація та технологія надання додаткових послуг в готелі.  

Анімаційні послуги в готелях.  

Організація продовольчого і матеріально-технічного постачання в готелі.  

Організація та експлуатація  інженерно-технічного оснащення готелю. 

Управління безпекою готелю.  

Експлуатаційна діяльність готелю.  

Ціноутворення в готельному бізнесі.  

Організація співпраці готелю з турфірмами.  

Управління персоналом в готелі. 

 

Організація ресторанного господарства 

Основи організації роботи закладів ресторанного господарства. 

Організація постачання закладів ресторанного господарства.  

Організація роботи складського, тарного та транспортного господарства. 

Основи організації виробництва продукції у закладах ресторанного 

господарства.  

Раціональна організація праці у закладах ресторанного господарства.  

Основи технологічного процесу обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства. 

Характеристика матеріально-технічної бази для організації обслуговування 

споживачів у закладах ресторанного господарства.  

Організація та моделювання процесу повсякденного обслуговування різних 

контингентів споживачів в закладах ресторанного господарства.  



Організація та моделювання процесу повсякденного обслуговування певного 

контингенту споживачів в закладах ресторанного господарства.  

Спеціальні форми обслуговування, які використовуються в закладах 

ресторанного господарства. 

 

Маркетинг у туризмі 

Суть маркетингу в готельному, курортному та туристичному сервісі. 

Управління маркетингом в туризмі.  

Туристичний продукт.  

Ринок туристичних послуг.  

Система маркетингових досліджень в туризмі.  

Сегментація ринку в туризмі.  

Цінова політика туристичних підприємств.  

Маркетингова комунікаційна політика.  

Маркетингова політика розподілу продукції.  

Маркетингова збутова стратегія туристичних підприємств. 

 

Менеджмент у туризмі 

Теоретико-методологічні засади туристичного менеджменту. 

Принципи та методи туристичного менеджменту. 

Управлінські рішення в туристичному менеджменті. 

Планування діяльності організацій туристичної індустрії. 

Організація як об’єкт управління і функція менеджменту. 

 Мотиваційна функція менеджменту. 

Контроль і координація діяльності організацій туристичної індустрії. 

Особливості формування та розвитку інфраструктури туристичної індустрії. 

Управління збутом туристського продукту. 

Управління персоналом підприємств туристичної індустрії.  

 

Технологія туристичної діяльності 

Туризм як сфера діяльності.  

Туристичний продукт. 

Основні технологічні процеси туристичної діяльності. 

Тур, як основний продукт туроператора.  

Технологічний процес виробництва тур продукту. 

Програмний туризм. 

Інформаційні технології в туризмі. 

Маркетингова стратегія туристичного підприємства. 

Технологічний процес реалізації туристичного продукту. 



Реклама в туризмі. 

Документальне оформлення туристичної діяльності. 

Споживання туристичних послуг. 

Міжнародна співпраця та організації у туризмі. 

 

 

 

 

 

 

  



Порядок проведення атестації та критерії оцінювання 

1. Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється на підставі стандартів 

вищої освіти, освітньо-професійної програми підготовки фахівців за  

спеціальністю 242 Туризм, Положення про порядок створення та організацію 

роботи екзаменаційної комісії в Камʼянець-Подільському національному 

університеті імені Івана Огієнка (нова редакція, затверджена вченою радою 

28 листопада 2019 р.), Порядку проведення атестації здобувачів вищої освіти 

із застосуванням дистанційних технологій навчання в Камʼянець-

Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (додаток 5 до 

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної 

комісії в КПНУ (нова редакція) від 28.05.2020 р.). 

2. Атестація – це встановлення відповідності результатів навчання 

здобувачів вищої освіти вимогам освітньої програми та/або вимогам 

програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту. 

3. Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти та 

інші особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або 

відеофіксацію процесу атестації.  

4. Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра, здійснюється 

екзаменаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники  

роботодавців та їх об’єднань, відповідно до положення про екзаменаційну 

комісію, затвердженого вченою радою університету. 

5. Заклад вищої освіти на підставі рішення екзаменаційної комісії 

присуджує особі, яка успішно виконала освітню програму на певному рівні 

вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти та присвоює відповідну 

кваліфікацію. Рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння 

відповідної кваліфікації скасовується закладом вищої освіти у разі виявлення 

фактів порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності, у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

6. Атестація здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних 

технологій навчання здійснюється дистанційно в синхронному режимі у 

формі відео конференції із забезпеченням гарантованої автентифікації 

здобувачів на платформі Moodle. 

Під час проведення атестації має бути забезпечено: 

- авторизований доступ до Moodle; 

- можливість визначення часу початку і завершення доступу, тривалості 

виконання завдань; 

- варіативність формування завдань контрольних заходів із 

використанням алгоритмів випадкового їх вибору. 

Деканат природничо-економічного факультету доводить розклади 

роботи екзаменаційної комісії до відома голови та членів комісії, а також 

здобувачів вищої освіти через оприлюднення на вебсайті факультету. 

У визначений термін (за 2 дні до початку екзамену / комплексного 

екзамену) деканом факультету до комісії має бути подано сканкопії: 

- витягу з наказу про затвердження персонального складу 

екзаменаційної комісії зі спеціальності; 



- розкладу роботи комісії, затвердженого першим проректором; 

- наказу ректора про допуск до атестації здобувачів вищої освіти; 

- зведеної відомості про виконання здобувачами навчального плану 

підготовки фахівців відповідної спеціальності й отримані ними 

оцінки з теоретичних дисциплін, курсових робіт, практик упродовж 

всього терміну навчання; 

- залікових книжок здобувачів, допущених до атестації. 

Для проведення державної атестації в усній формі кафедрою економіки 

підприємства розроблено і створено на платформі Moodle за допомогою типу  

діяльності «Тест» білети (з активованою опцією автоматичного вибору 

випадкового білета з бази для кожного здобувача вищої освіти). 

Державний екзамен / комплексний екзамен проводиться в усній формі 

дистанційно в синхронному режимі у формі відео конференції із 

забезпеченням гарантованої автентифікації здобувачів за допомогою Google 

Meet (відповідно п. 1.8 Порядку). 

Кафедра надсилає на корпоративну пошту здобувача покликання на 

відео конференцію, що дозволяє йому приєднатися. Одночасно здобувач у 

новій вкладці має автентифікуватися в Moodle, у курсі «Атестація» отримати 

білет, підготуватися, відповісти на питання білету та додаткові запитання від 

членів комісії. 

Навчальним відділом вчасно та в повному обсязі створюються електронні 

версії бланків протоколів засідань екзаменаційної комісії для приймання 

екзамену, про присвоєння кваліфікації та надсилаються деканату факультету. 

Останній, у свою чергу, надає доступ секретарю екзаменаційної комісії до 

завантажених електронних версій бланків протоколів. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ 

КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

підготовки фахівців першого(бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 242 Туризм    
 

Відповідно до вимог сучасної системи організації навчання результати 

складання державного екзамену є кількісно обумовлені. Загальна оцінка 

складається з арифметичної суми балів, отриманих за кожне питання. Білет 

містить 4 питання. За кожне відкрите питання передбачена максимальна 

кількість балів 25. Загальна оцінка становить 100 балів (4х25 = 100). 

Результати екзамену визначаються такими оцінками: «відмінно»,  

«добре», «задовільно», «незадовільно». 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу 

за системою ECTS здійснюється в такому порядку (табл. 1). 
Таблиця 1.  

Таблиця відповідності шкал оцінювання навчальних досягнень студентів 

Рейтингова оцінка 

 з державного екзамену 

(захисту дипломного 

проекту (роботи) 

Оцінка за 

шкалою ЕСТS 

Пояснення Рекомендовані 

системою ЕСТS 

статистичні 

значення (у %) 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

90-100  А Відмінно (відмінне 

виконання 

лише з незначною 

кількістю помилок) 

10 

відмінно 

82-89 В Дуже добре (вище 

середнього рівня з 

кількома помилками) 

25 

добре 75-81 С Добре (в цілому правильне 

виконання з певною 

кількістю 

суттєвих помилок) 

30 

67-74 D Задовільно (непогано, але 

зі значною кількістю 

недоліків) 

25 

задовільно 
60-66 E Достатньо (виконання 

задовольняє мінімальним 

критеріям) 

10 

35-59 FX  Незадовільно (без 

можливості 

повторного складання) 

 

незадовільно 

34 і менше F    

 

Оцінка «відмінно» – виставляється за таких умов: 

- творчий підхід до засвоєного матеріалу, повнота і правильність 

виконання завдання; 

- вміння застосовувати найбільш оптимальні принципи й методи в 

конкретних ситуаціях; 



- глибокий аналіз фактів і подій, спроможність прогнозування 

результатів від прийнятих рішень; 

- чітке, послідовне викладення відповіді на папері; 

- вміння пов’язати теорію і практику. 

Оцінка «добре» – виставляється за таких умов: 

- за наявності деяких непринципових помилок несуттєвого характеру у 

викладі відповіді; 

- переважання логічних підходів перед творчими у відповіді на питання; 

- не завжди правильне прогнозування подій від прийнятих рішень; 

- вміння пов’язати теорію з практикою. 

- Оцінка «задовільно» – виставляється за таких умов: 

-  репродуктивний підхід до засвоювання та викладання матеріалу; 

- недостатня повнота викладення матеріалу, але при обов’язковому 

- виконанні (можливо з несуттєвими помилками) тих завдань, що 

пов’язані  з розв’язанням практичних задач; 

-  поверхове знання основного матеріалу, наявність великої кількості 

неточностей у викладі матеріалу; 

- нечітке викладення матеріалу на папері, порушення логічної 

послідовності при цьому; 

- труднощі при практичному втіленні прийнятих рішень. 

Оцінка «незадовільно» – виставляється за умов відсутності знань з 

більшої частини матеріалу, неправильне викладення відповідей. 

Оцінки, одержані при складанні екзамену, апеляції не підлягають. У 

цьому випадку всі спірні питання вирішуються екзаменаційною комісією. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 

Згідно з «Порядком проведення атестації здобувачів вищої освіти із 

застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському 

національному університеті імені Івана Огієнка», затвердженого 29 травня 

2020 року вченою радою Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка, проведення комплексного кваліфікаційного 

екзамену в усній формі здійснюється дистанційно в синхронному режимі у 

формі відеоконференції із забезпеченням гарантованої автентифікації 

здобувачів вищої освіти за допомогою Google Meet. Кафедра надсилає на 

корпоративну пошту здобувача вищої освіти покликання на 

відеоконференцію, що дозволяє приєднатися до неї. Здобувач вищої освіти в 

новій вкладці автентифікується в MOODLE, відкриває курс «Атестація», 

отримує білет та готує та відповідає на них. Екзаменаційна комісія 

обговорює оцінки відповідей здобувачів вищої освіти та повідомляє їх. Після 

закінчення атестації відеоконференція закінчується. 
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