
Порядок проведення  
та критерії оцінювання комплексного іспиту для студентів-бакалаврів  

спец. 071 «Облік і оподаткування»  
під час літньої іспитової сесії 2019-2020 н.р. 

 
1. Складання іспитів під час карантину дистанційно - On-Line повинно відбуватися з 

дотриманням академічної доброчесності. Студент повинен впродовж усього іспиту перебувати в 
приміщенні перед комп’ютером один і не використовувати будь-які інші підручні засоби. В 
протилежному випадку, якщо буде зафіксовано порушення студентом правил академічної 
доброчесності, складання ним іспиту може бути припинено достроково або одержаний результат 
іспиту може бути анульовано після його завершення у день іспиту. Про припинення іспиту чи 
анулювання його результату викладачем-екзаменатором чи екзаменаційною комісією складається 
відповідний протокол. 

2. Іспит поводиться у два етапи. Перший етап – тестування. Другий етап – комплексний іспит. 
3. Для проходження тестування студент повинен авторизуватися в системі «MOODLE». Для 

авторизації студент вводить логін і пароль. (Це може бути вхід в E-Mail, або спеціально наданий 
перед іспитом логін і пароль.) 

4. Після авторизації студент бачить тест, який він повинен пройти під час іспиту. Тест відкривається 
для складання в день і у час, визначені розкладом іспитів. 

5. Для початку тестування студент вводить пароль, який йому повідомляють перед іспитом. Всі 
тести закриті відповідними паролями. 

6. Під час проходження тесту відповідати на запитання потрібно в тій послідовності, в якій пропонує 
система (послідовно). Кожне пропущене (залишене студентом без відповіді) питання оцінюється у 
«0» балів. На тестування надається 40 тестів (кожна правильна відповідь – 1 бал) і виділяється час 
100 хвилин. 

7. Якщо під час складання іспиту виникли  проблеми з системою (наприклад зависання, або інші), 
студент повинен повідомити екзаменатора і з дозволу викладача перезавантажити комп’ютер. 
Всі надані цим студентом відповіді зберігаються в системі і іспит продовжується.   

8. Під час процедури Тестування студент може бачити результат своєї відповіді на кожне тестове 
завдання. 

9. Після вибору варіантів відповіді на всі питання тесту натиснути кнопку «Завершити спробу», 
«Відправити все та завершити» - остаточно завершити проходження тесту і перейти до вікна 
перегляду результатів тестування. Іспит завершується автоматично по завершенню часу 
тестування. 

10. Якщо в студента виникають питання щодо правильності оцінювання його відповіді (відповідей), 
він відмічає питання (є спеціальна кнопка «відмітити питання») і звертається до екзаменатора 
(екзаменаційної комісії). 

11. У білеті передбачено 2 питання і виробнича ситуація. Відповіді на завдання білету 
передбачаються в режимі «ON-LINE» в системі «Google meet» і оцінюються так: відповідь на 
питання (повна правильна відповідь на кожне питання - 15 балів); вирішення виробничої ситуації 
(повний правильний розв’язок - 30 балів). 

12. Екзаменатор вибирає заздалегідь і повідомляє студентів про спосіб спілкування з ним під час 
іспиту (відео зв’язок, чат, і т.д.) і знаходиться постійно на вибраному зв’язку з  ним в режимі «ON-
LINE» до повного завершення іспиту. 

13. Студент може завершити іспит тільки з дозволу екзаменатора. 
 

Критерії оцінювання знань студентів 
Оцінювання знань студента на підсумковому іспиті за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування» здійснюється за 100 бальною 



шкалою. 
 

№ 
з/п 

Характер завдання та кількість Бали 

1 Тести (40) 1×40 = 40  
Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал 

2 Теоретичне питання (2)  15×2 = 30 
високий рівень – 14-15 
середній рівень – 10-13 
задовільний рівень – 6-9 
посередній рівень – 1-5 

3 Виробнича ситуація (1) 1×30 = 30  
високий рівень – 25-30 
середній рівень – 17-24 
задовільний рівень – 9-16 
посередній рівень – 1-8 

 Всього 100 
 
 
Завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту                      д.е.н., проф. Ковальчук Т.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


