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          Положення розроблено відповідно до «Положення про організацію 

освітнього процесу студентів за українсько-американською (спільною) 

програмою» в Приватному вищому навчальному закладі-інституті "Українсько-

американський  університет Конкордія" (далі - УАУК). 

   

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Тест-центр – це допоміжна  форма контролю, що передбачає 

складання пропущених модульних (Midterm) та фінальних  (Final) 

контрольних робіт ( згідно п.7 «Положення») одночасно всіма 

студентами з різних предметів в кінці кожного семестру. 

 

ІІ. ВИМОГИ ДО ДОПУСКУ СТУДЕНТІВ ДО ТЕСТ-ЦЕНТРУ 
 1. Студенти складають Midterm та Final тільки в період, який визначений 

програмою дисципліни. Як виняток, через поважні причини (хвороба студента, 

надзвичайні сімейні обставини тощо), які підтверджено відповідними 

документами, декан факультету визначає термін проведення пропущеного 

Midterm чи Final. Як правило, таку можливість деканат надає студенту в кінці 

сесії під час тест-центру. Студент може скласти пропущені Midterm чи Final,  

згідно з поданою заявою. Студент допускається до складання одного з двух 

тестів (Midterm чи Final) предмету, якщо за другий тест студент отримав 

позитивну оцінку ( мінімум  60 %). 

 2. Якщо студент за підсумковий контроль (Midterm+Final+поточні 

завдання) одержав 35-59 балів, він має право скласти повторно Final або 

Midterm предмету, якщо за другий тест студент отримав позитивну оцінку 

(мінімум 60%) Оцінювання     підсумкового контролю ( Final ) здійснюється за 

оцінкою поточної Final і замінюється на попередню.   

 3. Допуск до  перездачі Midterm, Final студент одержує згідно рішення 

комісії,  до якої входять  декан факультету, завідувач випускної кафедри, 

директор міжнародних програм, після подання відповідної заяви з дозволом 

викладача.   

 4. Студент може повторно скласти Midterm, Final комісії не більше ніж з 

двох предметів. Повторне складання підсумкового контролю оплачується 

згідно з кошторисом.  

 5.  За списування  та використання недозволених інформаційних джерел 

на контролях знань  (Midterm+Final+поточні завдання) студент не допускається 

до подальшої здачі цього контролю, а на Midterm та Final – незадовільна оцінка 

виставляється за весь предмет. 

 

ІІІ. ВИМОГИ ДО ВИКЛАДАЧІВ З ДОПУСКУ СТУДЕНТІВ ДО 

ТЕСТ-ЦЕНТРУ 

 1. Система  оцінювання кожного предмета детально описується в 
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навчальній програмі (Syllabus) і доводиться до відома студентів на першому 

занятті та на он-лайн платформі і є основною в роботі зі студентами. Якщо 

викладач не прописав якісь положення в програмі, то тоді діють норми даного 

«Положення». Студент може відслідковувати свої проміжні успіхи у 

електронному журналі в системі МOODLE. Семестровий контроль (Midterm, 

Final, поточні завдання) з навчальної дисципліни проводяться за обсягом 

навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, 

встановлені навчальним планом. 

 2. При вирішенні питання про допуск студентів до Final враховується 

виконання ними вимог навчального плану і графіка навчального процесу.  

 Процедура та форми відпрацювання студентами пропущених з поважних 

причин, підтверджених документально, занять з кожної навчальної дисципліни 

визначаються викладачем, що викладає дану дисципліну та відображається в 

навчальному плані (Syllabus). Контроль за виконанням цієї роботи покладається 

на викладача. 

 3. Студенти складають Midterm та Final тільки в період, який визначений 

програмою дисципліни. Як виняток, через поважні причини (хвороба студента, 

надзвичайні сімейні обставини тощо), які підтверджено відповідними 

документами, декан факультету визначає термін проведення пропущеного 

Midterm чи Final. Як правило, таку можливість деканат надає студенту в кінці 

сесії під час тест-центру. Студент може скласти пропущені Midterm чи Final,  

згідно з поданою заявою. Студент допускається до складання одного з двух 

тестів (Midterm чи Final) предмету, якщо за другий тест студент отримав 

позитивну оцінку ( мінімум  60 %). 

 4. Якщо студент за підсумковий контроль (Midterm+Final+поточні 

завдання) одержав 35-59 балів, він має право скласти повторно Final або 

Midterm предмету, якщо за другий тест студент отримав позитивну оцінку 

(мінімум 60%) Оцінювання     підсумкового контролю (складання Final мовою 

того предмета, якою викладався) здійснюється за оцінкою поточної Final і 

замінюється на попередню.   

 5. Допуск до  перездачі Midterm, Final студент одержує згідно рішення 

комісії,  до якої входять  декан факультету, завідувач випускної кафедри, 

директор міжнародних програм, після подання відповідної заяви з дозволом 

викладача.   

 6. Студент може повторно скласти Midterm, Final на тест-центрі не більше 

ніж з двох предметів. Повторне складання підсумкового контролю оплачується 

згідно з кошторисом.  

 

ІV. Тест-центр проводиться в кінці та на початку семестру. Графік проведення 

визначає деканат. 

V.Оцінки, одержані на тест-центрі заносяться до електронного журналу 

(Gradebook) адміністратором он-лайн сервісу та заповнюється в додаткових 

заліково-екзаменаційних відомостях. 

 

 


