
 

 

 

 УХВАЛА 

ВЧЕНОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ З ПИТАННЯ 

«ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ ТА ПДСУМКОВОЇ 

АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ» 

 

Доповідач: завідувач відділення Ляшук К.П. 

 

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у ХКТЕІ, 

затвердженого вченою радою інституту від 29.05.2018 р.,  Положення про 

проведення періодичного (координаційного) контролю та підсумкового 

семестрового контролю студентів ХКТЕІ, затвердженого вченою радою інституту 

від 29.05.2018 р.,  листа Міністерства освіти і науки України від 14.05.2020 р. № 

1/9-249 Щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації 

здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій та Постанови Кабінету 

Міністрів України від 20.05.2020 р. № 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  вчена рада вирішила: 

 

1. Виставити оцінки за екзамени з дисциплін, передбачених навчальними 

планами, і винесених на літню екзаменаційну сесію 2019-2020 н.р., шляхом 

пропорційного перерахунку поточних (тематичних, модульних) оцінок у 

підсумкову оцінку (відповідно до п. 3.3 Положення про організацію 

поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової 

передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій 

навчання.) 

 

Відповідальні: декани факультетів, директор коледжу, декани 

факультетів, завідувачі відділень, завідувачі кафедр, голови циклових комісій 

Термін виконання:  30.06.2020 р. 

 

2.  Підсумкову атестацію студентів освітнього ступеня «бакалавр» та ОКР 

«молодший спеціаліст» провести відповідно до розкладів підсумкової атестації  в 

межах навчального закладу із дотриманням рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів Головного державного санітарного лікаря України. 

 



Відповідальні: декани факультетів, директор коледжу, декани 

факультетів, завідувачі відділень, завідувачі кафедр, голови циклових комісій 

Термін виконання: 30.06.2020 р. 

 

 

 

Вчений секретар                                                О. Гурман 

  



ПРОЄКТ УХВАЛИ 

ВЧЕНОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ З ПИТАННЯ  

« ПРО ПІДГОТОВКУ ДО ДПА У ФОРМІ ЗНО» 

 

 

Доповідач: завідувач відділення Ляшук К.П. 

 

1. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

20.05.2020 року № 664 Про внесення змін до Календарного плану підготовки та 

проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти внести зміни до графіка 

освітнього процесу на 2019-2020 роки: 

1.1. перенести державну підсумкову атестацію для студентів другого курсу 

в період з 25 червня 2020 року по 21 липня 2020 року.  

Відповідальні: директор коледжу, завідувачі відділень.  

Термін виконання:  01.06.2020 р. 

 

2. Відповідно до Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть 

бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженого наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров’я України від 29.08.2016 № 1027/900, Порядку проведення 

державної підсумкової атестації затвердженого наказами Міністерства 

освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369  та на підставі 

поданих батьками студентів відповідних документів форми о27/О та 

висновків ЛКК звільнити від ДПА та ЗНО студентів другого курсу групи 

ГРС(мс)-922  Яглінську Анастасію Валеріївну, групи ПР(мс)-921 Бойка 

Віктора Вадимовича, КІ(мс)-921 Нетребко Богдана Анатолійовича. 

 

3. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

20.05.2020 року № 664 Про внесення змін до Календарного плану підготовки та 

проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання 



здобутих на основі повної загальної середньої освіти, листів Міністерства освіти і 

науки України від 21 червня 2019 року № 1/9 - 397 від 22 травня 2012 року та № 

1/9-268: 

3.1.  студентам випускного курсу, які завершують у 2020 році освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та повторно мають складати ДПА у 

формі ЗНО, надати короткочасну академічну відпустку в період  з 15 червня по 25 

серпня 2020 року (до отримання результатів державної підсумкової атестації у 

формі ЗНО). 

Відповідальні: директор коледжу, завідувачі відділень.  

Термін виконання:  01.06.2020 р. 

 

3.2. при позитивних результатах  складання ДПА у формі ЗНО  допустити 

до  підсумкової атестації здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст  в період з 26-го серпня по 31 серпня 2020 р. 

Відповідальні: директор коледжу, завідувачі відділень.  

Термін виконання:  25.08.2020 р. 

 

3.3. період завершення навчання таким студентам визначити як 31 серпня 

2020 р. 

Відповідальні: директор коледжу, завідувачі відділень.  

Термін виконання:  01.06.2020 р. 

 

Вчений секретар                                                                О. М. Гурман  

 


