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1 МЕТА І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Положення про організацію та порядок проведення Атестації здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична 

терапія, ерготерапія» галузі знань 22 Охорона здоров’я у Івано-Франківському 

національному медичному університеті (далі по тексту - Положення) створене з 

метою регламентування процесу проведення Атестації випускників (далі по 

тексту - АВ) на медичному факультеті Івано-Франківського національного 

медичного університету (далі по тексту - Університет). 

Положення є обов’язковим для виконання науково-педагогічними 

працівниками кафедр, які здійснюють освітній процес на ОПП 227 «Фізична 

терапія, ерготерапія». 

Для всіх інших працівників Університету дане положення є 

інформаційним. 
 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Положення розроблено з урахуванням вимог наступних зовнішніх 

нормативних документів: 

- Закону України «Про вищу освіту»; 

- Наказу МОЗ України від 14.08.1998р. №251 «Про  затвердження Положення 

про  систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою 

напрямів  «Медицина» і «Фармація»»; 

- Наказу МОН України від 07.08.2002р. №450  «Норми часу для планування і 

обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й 

організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів»; 

- Стандарт вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОН 

України від 19.12.2018р., № 1419 

Також в Положенні наведено посилання на внутрішні документи 

Університету: 

- Статут Івано-Франківського національного медичного університету; 

- Положення про організацію освітнього  процесу в Івано-Франківському 

національному медичному університеті, затверджене наказом ректора від 

29.08.2019р. № 932-д; 

- Освітньо-професійна  програма  «Фізична терапія, ерготерапія» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» освітньої кваліфікації: Бакалавр 

фізичної терапії, ерготерапії, затверджену Вченою радою Університету від  

26.05.2020 р. (протокол №5) і введену в дію наказом ректора від 28.05.2020 р. № 

560-д. 
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3. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ 

У чинному Положенні застосовано терміни в наступних значеннях: 
Атестація - це  встановлення  відповідності  засвоєних  здобувачами  вищої 

освіти  рівня  та  обсягу  знань,  умінь,  інших  компетентностей 

вимогам стандартів вищої освіти. 

ЄДКІ- Єдиний  державний  кваліфікаційний  іспит,  який  включає  в  себе  

ліцензійний інтегрований  тестовий  іспит  «Крок»   

ПОІ - Практично орієнтований  іспит,  який  оцінює готовність  випускника  

до  провадження  професійної  діяльності шляхом  демонстрування  

практичних  компонентів  професійної компетентності,  максимально  

наближених  до  реалій  практичної діяльності. 

 

У чинному Положенні застосовано наступні скорочення: 

АВ - Атестація випускників 

ЕК -   Екзаменаційна комісія 

ЄКТС Європейська кредитно-трансферна накопичувальна система 

ОПП  Освітньо-професійна програма 

Положення - Положення про організацію та порядок проведення Атестації 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 

Охорона здоров’я у Івано-Франківському національному 

медичному університеті 

Університет/ 

ІФНМУ- 

Івано-Франківський національний медичний університет 

 

4  ВСТАНОВЛЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Керівництво Університету несе відповідальність за забезпечення реалізації 

даного Положення. 

Загальну відповідальність  за  виконання  даного Положення покладено на  

декана медичного факультету. 

Додаткові  права,  обов’язки та відповідальність працівників, які задіяні у 

процесі  атестації випускників, визначено чинним Положенням. 

 

5  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Положення  встановлює  вимоги до змісту та форми АВ,  яка має  на меті  

визначення рівня теоретичної  та  практичної  підготовки  випускника  до  

наступної  професійної  діяльності.  

Терміни  проведення  АВ  визначаються навчальним планом підготовки  

фахівців  та графіком  освітнього  процесу. АВ проходить  кожен  студент після  

повного  виконання  ним навчального плану. АВ медичного факультету 

здійснюється екзаменаційною комісією (ЕК). Формування ЕК, організацію 

роботи та контроль за її діяльністю здійснює ректор. 

Функціями та обов’язками ЕК є: 
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-  комплексна перевірка й оцінка науково-теоретичної  та  практичної  фахової  

підготовки студентів-випускників,  з  метою  встановлення  відповідності  їх  

кваліфікаційного  рівня вимогам Стандарту, ОПП і навчальним планам; 

-  вирішення  питань  про  присвоєння  випускникам  відповідної  кваліфікації  та  

видачу диплома (звичайного зразка чи з відзнакою); 

-  розробка  пропозицій  щодо  подальшого  поліпшення  якості  підготовки  

фахівців  за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія». 

Перелік  та  кількість  дисциплін,  що  виносяться  на  ПОІ обумовлені  ОПП  

і  навчальним планом. 

Методика та форми проведення ПОІ визначаються випусковими 

кафедрами, схвалюються цикловою методичною комісією та затверджуються 

Центральною методичною радою Університету. 

Випускники  за ОПП забезпечуються  матеріалами для  підготовки до ПОІ 

не пізніше, ніж за 1  місяць до проведення АВ. 

 

6  АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ 

Атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» здійснюється у формі 

кваліфікаційного тестового державного іспиту «Крок» та практично-

орієнтованого іспиту (ПОІ) згідно Стандарту вищої освіти України 

(затверджений наказом МОН України 19.12.2019 р. №1419). 

  Кваліфікаційний тестовий державний іспит «Крок» оцінює відповідність 

професійної компетентності випускника вимогам, визначеним Стандартом і 

здійснюється ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з 

вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ 

України» (далі по тексту – Центр тестування) відповідно до Положення про 

систему ліцензійних інтегрованих іспитів.  

Практично-орієнтований іспит оцінює відповідність компетентності 

випускника вимогам, визначеним Стандартом та освітньою-професійною 

програмою, і проводиться екзаменаційною комісією Університету. 

Кваліфікаційний тестовий державний іспит «Крок» (далі по тексту –

«Крок») складають студенти на випускному курсу і його результати 

враховуються до загальних вимог АВ при  присвоєнні кваліфікації  фахівця з  

вищою  освітою. Він оцінюється за  системою  «склав» / «не  склав» відповідно  

до  встановленого  МОЗ  України  прохідного  відсотка  правильних  відповідей.  

Студенти,  які  не  склали  «Крок»,  можуть повторно його скласти згідно 

регламенту Центру тестування. 

При успішному складанні іспиту «Крок»  студенту видається  відповідний  

сертифікат.  Сертифікат  є  додатком  до  документа  про  здобуття вищої освіти 

за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія». 

Примітка: для випускників 2020/2021 навчального руку іспит «Крок» не 

передбачений Графіком Центру тестування, тому до Атестації випускників, як 
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складова компонента, включено стандартизоване комп’ютерне тестування за 

взірцем іспиту «Крок».    
 

7  ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ІСПИТ (ПОІ) 

 

ПОІ проводиться Екзаменаційною комісією (ЕК) Університету. До 

складання ПОІ допускаються студенти, які повністю виконали всі вимоги 

навчального плану і освітньо-професійної програми 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія». Іспит перевіряє готовність випускника здійснювати на реальному 

об'єкті майбутньої професійної діяльності (людина) або на моделі такого об'єкта 

(фантом, муляж, ситуаційне завдання тощо) практичні навички, здобуті під час 

навчання та психологічну готовність майбутнього фізичного терапевта, 

ерготерапевта до професійної діяльності, застосовуючи отримані теоретичні 

знання, які неможливо оцінити методом стандартизованого тестування.  
Програма ПОІ охоплює 4 фахові напрямки, які лежать в основі ОПП 

підготовки фахівців спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»: «Фізична 

терапія, ерготерапія при захворюваннях нервової системи», «Травматологія та 

ортопедія за професійним спрямуванням», «Фізична терапія, ерготерапія при 

захворюваннях внутрішніх органів», «Фізична терапія, ерготерапія та 

реабілітаційні технології». 

Така побудова програми дає можливість творчо підходити до 

компонування блоків екзаменаційних запитань і охопити всі напрями практичної 

діяльності майбутнього фахівця з фізичної терапії, ерготерапії. Програма може 

змінюватись залежно від конкретних умов та передбачає багатоваріативність 

підходу до складання блоків екзаменаційних запитань. Результати іспиту  

відображаються за кожним фаховим напрямком окремо. 

ПОІ проводиться у навчально-практичних центрах «Фізична терапія, 

ерготерапія» і «Медицина», на базі Університетської клініки, спеціально 

обладнаних навчальних кімнатах, у яких ЕК оцінює вміння кожного випускника.  

З метою убезпечення від фальсифікацій і дотримання академічної 

доброчесності впродовж Іспиту може здійснюється відео- та аудіозапис. 

Зміст ПОІ формується згідно з Освітньо-професійною програмою 

підготовки фахівців вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 

22 «Охорона здоров’я», спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». 

Загальна тривалість ПОІ становить 2 год. 30 хв. (час відповіді  1  студента 

-  30 хвилин з одного фахового напрямку). 

Із кожного фахового напрямку АВ знання та уміння випускника 

оцінюються за окремим протоколом (додаток 1). 

ПОІ передбачає демонстрацію основних умінь та навичок згідно з 

вимогами ОПП з використанням пацієнт /актор, фантомів, муляжів, навчально-

наочних матеріалів, вирішенням ситуаційних задач на базі НПЦ «Фізична 

терапія, ерготерапія» і «Медицина». 

Для підготовки до ПОІ випускникам надається не менше 7 днів. 
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Оцінювання результатів ПОІ. 

Оцінка роботи студента проводиться за протоколом (додаток 1), який 

складений на основі алгоритму виконання певної практичної навички. Кожен 

пункт протоколу, за яким здійснюється перевірка, оцінюються балами:  «1», 

«0,5» та «0»  (виконано,  наполовину  виконано  та  не  виконано  відповідно).   

Після виконання практичної навички проводять підрахунок набраних 

балів. Максимальна кількість балів, якою оцінюється практична навичка 

залежить від фахового напрямку і становить – m; (де m – кількість пунктів 

алгоритму виконання навички, зазначеної у протоколі, кожен пункт якого 

оцінюється в 1 бал). 

200-бальна оцінка за виконану навичку розраховується за формулою: 

оцінка за навичку =
200

m
∗ 𝑛 

де: m – максимальна кількість балів, якою оцінюється практична навичка, 

n – набрана кількість балів за виконану навичку. 

 

Іспит із фахового напрямку вважають складеним, якщо студент набрав не 

менше 62,5 % від максимальної кількості балів за навичку. 

 

200-бальна оцінка конвертується в оцінку за чотирибальною шкалою та 

шкалою ЄКТС наступним чином: 

від 185 до 200 балів (92,5 - 100% правильних відповідей) – 5 (відмінно), А; 

від 170 до 184 балів (85 - 92% правильних відповідей) – 4 (добре), В; 

від 155 до 169 балів (77,5 - 84,5% правильних відповідей)- 4 (добре), С;  

від 140 до 154 балів (70 - 77% правильних відповідей ) – 3 (задовільно), D; 

від 125 до 139 балів (62,5-69,5% правильних відповідей) – 3 (задовільно), Е; 

    124 бали і менше (62 % і менше правильних відповідей)  - 2 (незадовільно), F.  

 

Результати складання випускних іспитів оголошуються у цей же день після 

оформлення протоколів засідання екзаменаційної комісії. 

Результати  ПОІ  заносяться  до  відповідних  протоколів (додаток 2).  

Результати  АВ вносяться  секретарем  ЕК  до  Індивідуального  навчального  

плану  студента та завіряються підписами голови та членів ЕК. 

 

8  РОБОТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

Для проведення Атестації випускників Івано-Франківського 

національного медичного університету за спеціальністю 227 «Фізичної терапії, 

ерготерапії» створюється Екзаменаційна комісія (ЕК), що діє упродовж 

календарного року. За наявності великої кількості випускників може 

створюватися декілька комісій з однієї спеціальності, а за наявності малої 

кількості випускників з однієї спеціальності – спільна комісія для споріднених 

спеціальностей. 



Страница 8 из 16 
Положення про організацію та порядок проведення Атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань  22 Охорона здоров’я у ІФНМУ, 

Редакція 2021-01 

Екзаменаційна комісія створюється щорічно у складі Голови ЕК і членів 

комісії. Голова ЕК призначається наказом ректора Університету (за 

погодженням із МОЗ України) з числа провідних спеціалістів (професорів, 

докторів наук) відповідного профілю та роботодавців. Одна і та ж особа може 

бути головою ЕК не більше трьох років поспіль. Голова Екзаменаційної комісії 

знайомить усіх членів комісії з їх правами та обов'язками, забезпечує роботу 

комісії відповідно до затвердженого розкладу. Він обов'язково повинен бути 

присутнім при комплексній перевірці знань студентів з кількох дисциплін, на 

засіданнях комісії під час обговорення результатів екзаменів, виставленні 

оцінок, вирішенні питань присвоєння освітньої та професійної кваліфікацій. 

Голова ЕК контролює роботу секретарів комісії щодо підготовки необхідних 

документів до початку роботи комісії та оформлення протоколів. За 

результатами роботи ЕК він складає звіт, який, після обговорення на її 

заключному засіданні, оприлюднюється та затверджується Вченою радою 

Університету і доводиться до відома ректора. 

До складу Екзаменаційної комісії входять: ректор Університету або 

перший проректор; декан факультету або його заступник; завідувачі кафедр, 

професори, доценти (викладачі) випускових кафедр, викладачі, наукові 

співробітники; фахівці з відповідних галузей діяльності, представники галузевих 

об’єднань роботодавців, працівники науково-дослідних інститутів, інших 

закладів вищої освіти. До участі у роботі ЕК як екзаменатори можуть залучатися 

професори і доценти (старші викладачі) відповідних кафедр (якщо в складі 

комісії немає представників цих кафедр або кількість їх недостатня), а при 

проведенні кваліфікаційного тестового державного іспиту «Крок» до участі у 

роботі ЕК залучаються представники Центру тестування при МОЗ України. У 

цьому разі вони користуються правами членів комісії. Кількість членів ЕК 

становить не більше шести осіб. Персональний склад членів ЕК і екзаменаторів 

затверджується наказом ректора Івано-Франківського національного медичного 

університету не пізніше як за місяць до початку роботи комісії.  

Секретарі Екзаменаційної комісії призначаються ректором із числа 

працівників Університету. Свої обов'язки вони виконують у робочий час з 

основної посади. Секретар ЕК забезпечує правильне і своєчасне оформлення 

документів. До початку роботи ЕК секретар повинен: замовити і отримати з 

друкарні необхідну документацію ЕК; підготувати відомість результатів 

успішності студентів зі спеціальності; отримати супровідні документи (накази, 

розпорядження, подання голові ЕК, відомості про виконання студентами 

навчального плану і отримані оцінки, індивідуальні навчальні плани тощо), що 

необхідні для забезпечення якісної та кваліфікованої роботи ЕК. Під час роботи 

Екзаменаційної комісії секретар: доводить до відома голови і членів ЕК 

інформацію, що стосується її роботи; веде протоколи засідань ЕК. Після 

засідання Екзаменаційної  комісії секретар комісії: передає керівництву 

факультету оформлений протокол іспитів; повертає на випускову кафедру 

отримані супровідні документи. 

Робота ЕК проводиться у терміни, передбачені робочими навчальними 
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планами Університету. Графік роботи ЕК затверджується ректором 

Університету і доводиться до загального відома не пізніше як за місяць до 

початку проведення Атестації випускників. 

Декан медичного факультету, завідувачі випускових кафедр зобов'язані 

підготувати і подати до ЕК: необхідні документи, екзаменаційні матеріали, 

підготувати пацієнтів /акторів та обладнати зали НПЦ для проведення ПОІ. До 

ЕК Університету перед початком екзаменів деканом факультету подаються такі 

документи: наказ ректора Університету про студентів, які допущені до Атестації 

випускників; зведена відомість про виконання студентами навчального плану і 

отримані ними оцінки з навчальних дисциплін та практик. 

Тривалість засідань ЕК Університету не повинна перевищувати 6 

академічних годин впродовж дня. Рішення ЕК про оцінку знань, умінь і навичок, 

виявлених під час складання ПОІ, а також про присвоєння випускнику 

відповідного ступеня вищої освіти та видачу йому диплома приймається на 

засіданні ЕК відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів 

комісії, які брали участь у засіданні. За однакової кількості голосів вирішальним 

є голос Голови ЕК. Рішення записується у протоколі засідання Екзаменаційної 

комісії з присвоєння кваліфікації (додаток 3). 

Студенту, який склав ПОІ відповідно до вимог освітньо-професійної 

програми, рішенням ЕК присвоюються освітня кваліфікація «Бакалавр фізичної 

терапії, ерготерапії» і на основі рішення ЕК видається диплом. 

Студентам, які за весь період навчання отримали підсумкові оцінки «5 

(відмінно)» (оцінки А за шкалою ЄКТС ) не менше, ніж з 75% усіх освітніх 

компонентів, практичної підготовки передбачених навчальним планом, склали 

Атестацію випускників з оцінками «5 (відмінно)» (оцінки А за шкалою ЄКТС ), 

а з решти освітніх компонентів отримали оцінки «4 (добре)» (оцінки В, С за 

шкалою ЄКТС) видається «диплом з відзнакою за високі досягнення у навчанні». 

Студент, який одержав оцінку «не склав» при складанні іспиту «Крок», 

може повторно скласти його згідно з Графіком центру тестування. Нескладання 

студентом іспиту «Крок» не є перешкодою для складання ПОІ.  

Особа, яка не пересклала іспит «Крок», не допускається до подальших 

перескладань без проходження повторного навчання (Примітка: для 

випускників 2020/2021 навчального руку іспит «Крок» не передбачений 

Графіком Центру тестування, тому до Атестації випускників, як складова 

компонента, включено стандартизоване комп’ютерне тестування за взірцем 

іспиту «Крок»).     

Студент, який під час складання ПОІ отримав оцінку «незадовільно» (F), 

відраховується з Університету і йому видається академічна довідка 

встановленого взірця. Студент, який не склав ПОІ, допускається до повторного 

складання іспиту один раз у наступний термін роботи ЕК впродовж трьох років 

після закінчення відповідного ЗВО. Особа, яка не пересклала хоча б один із 

компонентів ПОІ, не допускається до подальших перескладань без проходження 

повторного навчання.  

Студентам, які з поважної причини (документально підтвердженої) не 
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складали у визначений термін ПОІ, ректором Університету може бути 

призначена додаткова дата складання ПОІ (дата складання іспиту «Крок» 

повинна бути узгоджена з Центром тестування). 

Усі засідання ЕК заносяться до протоколу. Протоколи підписують голова 

та члени ЕК, які брали участь у засіданні. Впродовж двох тижнів після закінчення 

роботи ЕК Голова ЕК подає до МОЗ України звіт (копія звіту подається ректору 

Університету), в якому: відображає рівень практичної підготовки випускників та 

засвоєння ними умінь і навичок відповідно до вимог Стандарту та ОПП «Фізична 

терапія, ерготерапія»; проводить аналіз і дає оцінку навчально-методичній 

роботі в ІФНМУ; вказує недоліки у роботі, які негативно позначаються на рівні 

підготовки випускників; відображає роботу, яку провів Університет, медичний 

факультет, кафедри, з урахуванням зауважень і побажань, зроблених 

попередньою ЕК; дає рекомендації з питань удосконалення якості освітнього 

процесу на ОПП, добору екзаменаторів і членів ЕК та її роботи. 

Звіт Голови ЕК до початку наступного навчального року обговорюється на 

засіданні Вченої ради ІФНМУ, на підставі чого затверджується перелік 

конкретних заходів, спрямованих на поліпшення якості підготовки випускників, 

з урахуванням унесених ЕК рекомендацій і пропозицій. 
 

9  РОБОТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

Апеляційна комісія створюється з метою захисту прав випускників 

Університету і уповноважена забезпечувати дотримання однакових вимог і 

вирішення спірних питань. Комісія створюється у складі Голови та членів 

апеляційної комісії. Комісія здійснює свою роботу у період роботи 

Екзаменаційної комісії. Головою комісії призначається проректор або декан 

факультету, їх заступники або висококваліфікований науково-педагогічний 

працівник та затверджується ректором ІФНМУ.  

До роботи апеляційної комісії залучаються експерти –  

висококваліфіковані науково-педагогічні працівники із фахових напрямків ОПП. 

Комісія розглядає апеляції випускників з питань порушення процедури 

проведення ПОІ, що могло негативно вплинути на оцінку ЕК. Комісією не 

приймаються апеляції з питань змісту й структури завдань, а також пов'язаних з 

порушенням випускником правил з проведення ПОІ. Апеляція подається у день 

випускного іспиту безпосередньо Голові апеляційної комісії (при його 

відсутності – заступнику голови або ректору, проректору, декану).  

Апеляція складається у двох примірниках: один передається в ЕК, а інший, 

з позначкою особи, що прийняла апеляційну заяву на розгляд комісії, 

залишається у випускника. Апеляція розглядається в день її подачі. У випадку 

затримки розгляду апеляції Голова апеляційної комісії повинен проінформувати 

про це Голову Екзаменаційної комісії. 

 

10 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Положення вводиться в дію наказом ректора Університету і набуває 

чинності з моменту його затвердження. 
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Пропозиції щодо змін і доповнень до затвердженого Положення мають 

право вносити керівники всіх структурних підрозділів, науково-педагогічні, 

педагогічні працівники, а також здобувачі вищої освіти. Пропозиції подаються у 

вигляді письмової заяви на ім’я першого проректора Університету, з 

обґрунтуванням доцільності й необхідності внесення змін та доповнень до 

Положення. Отримані впродовж навчального року пропозиції аналізуються, 

структуруються за тематикою і затверджується нова редакція Положення, яка 

набуває чинності з моменту її затвердження. 

З моменту вступу в дію нової редакції Положення попередня редакція 

Положення втрачає чинність. 

У разі виникнення необхідності внесення змін і доповнень до даного 

Положення, пов’язаних із змінами у чинному законодавстві, вони можуть бути 

внесені на черговому засіданні ректорату Університету та введені в дію наказом 

ректора.  
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Додаток 1 
Міністерство охорони здоров’я України 

Івано-Франківський національний медичний університет 

 

АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ 

ПРОТОКОЛ 

проведення та оцінювання Практично-орієнтованого іспиту 

з ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

 зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 
 

Прізвище, ім’я, по-батькові студента _____________________________________________________ 

Медичний факультете № групи ___________ 

Дата ___________________ 

 

№ 

п/п 

Ситуаційна задача, основні уміння і навички Бали 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 Сума балів  

 

Виконання основних умінь і навичок, оцінюється балами «1», «0,5» та «0». 

 

 Члени ЕК, екзаменатори,:  _________________________               ____________ 

       (П.І.Б.)        (підпис) 

 

      _________________________                 ___________ _

                    (П.І.Б.)        (підпис) 
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