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ЗВІТ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

про підсумки атестації студентів відділення заочної форми навчання  

юридичного факультету Хмельницького університету управління та права  

імені Леоніда Юзькова,  

здобувачів освітнього ступеня бакалавра з галузі знань 08 Право спеціальності 

081 Право набору 2016 року у 2021 році 
 

Відповідно до навчальних планів атестація здобувачів ступеня 

бакалавра відбувалась у формі комплексного екзамену з дисциплін 

професійної підготовки, за тестовими технологіями, на базі платформи 

Google Classroom. 
У зв’язку з повним виконанням навчального плану атестації у 2020/2021 

навчальному році підлягали 80 студентів п’ятого курсу, здобувачів освітнього 

ступеня бакалавра заочної форми навчання юридичного факультету.  

Комісія доповідає, що усі 80 студента складали передбачений 

навчальним планом випускний екзамен та рекомендовані до присудження 

ступеня бакалавра. Отже успішність за результатами атестації становить 100 %.  

Загальні результати атестації наступні: 

- з оцінкою «А» відмінно    – 6  студентів (8 %);; 

- з оцінками «В» добре     – 31 студент (39 %); 

- з оцінками «С» добре     – 22 студента (27 %); 

- з оцінками «D» та «Е» задовільно    – 21 студент (26 %). 

Середній бал – 78 (D), у 2020 році був 75 (D). Тобто, як бачимо, 

результати атестації випускників-бакалаврів покращились.  

Комплексний екзамен з дисциплін професійної підготовки.  

Екзаменаційна комісія відзначає, що організація екзамену була здійснена 

на належному рівні. Кафедрами були оновленні тестові завдання з врахуванням 

змін до законодавства.  

Спостерігається загальне покращення результатів екзамену за рахунок 

зменшення оцінок “Е” та збільшення оцінок “В” та “С”  

В розрізі дисциплін рівень розв’язання тестів є приблизно однаковий, 

лише з дисципліни Теорія держави і права більшість студентів дали переважно 

правильні відповіді. Порівняно гірший результат з Кримінального процесу.  

Помилки у розв’язанні тестів не свідчать про системні прогалини у 

викладанні дисциплін, а демонструють низький рівень підготовки окремих 

студентів. Найгірші результати продемонстрували студентки Бойцерук Аліна і 

Макашева Ірина. 

В цілому результати екзамену демонструють достатній рівень підготовки 

студентів.  

екзаменаційна комісія вирішила: 
Визнати такими, що склали передбачений навчальним планом випускний 

екзамен та рекомендувати вченій раді університету присудити ступінь 

бакалавра та видати дипломи про здобуття вищої освіти з галузі знань 08 Право 

спеціальності 081 Право 80 випускникам п’ятого курсу відділення заочної 

форми навчання юридичного факультету набору 2016 року, в тому числі з 

відзнакою:  

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-classroom/mfhehppjhmmnlfbbopchdfldgimhfhfk?hl=uk
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-classroom/mfhehppjhmmnlfbbopchdfldgimhfhfk?hl=uk
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1.  Жолкевській Валерії Володимирівні 

2.  Климко Валентині Миколаївні 

3.  Музиці Ользі Петрівні 

4.  Шкапоєд Дані Русланівні 

 

 

ЗВІТ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 
про підсумки атестації студентів відділення денної форми навчання 

юридичного факультету Хмельницького університету управління та права  

імені Леоніда Юзькова,  

здобувачів освітнього ступеня магістра з галузі знань 08 Право спеціальності 

081 Право набору 2019 року  у 2021 році 
 

Відповідно до навчальних планів атестація здобувачів ступеня магістра 

відбувалась у формі усного комплексного екзамену з дисциплін професійної 

підготовки та захисту магістерської роботи. Атестація проводилась у 

дистанційному режимі з використанням сервісу відеозв’язку Google Meet.  
У зв’язку з повним виконанням навчального плану атестації у 2020/2021 

навчальному році підлягали 57 студентів за спеціальністю 081 Право. 

Усі 57 студентів за спеціальністю 081 Право пройшли атестацію та 

рекомендовані до присудження ступеня магістра. Успішність за результатами 

атестації студентів за спеціальністю 081 Право становить 100 %.  

Загальні результати складення комплексного кваліфікаційного 

іспиту такі: 

- з оцінками «А» відмінно    – 22  студентів (38,6 %);; 

- з оцінками «В» добре     – 9 студентів (15,8 %); 

- з оцінками «С» добре     – 13 студентів (22,8 %); 

- з оцінками «D» задовільно   – 5 студентів (8,8 %); 

- з оцінками «Е» задовільно   – 8 студентів (14 %). 

Середній бал – 82,01 (В), у 2020 році середній бал був 82,8 (В). Тобто, як 

бачимо, результати загальні складання кваліфікаційного іспиту майже не 

змінилися.  

В розрізі спеціалізацій такі середні бали:  

 спеціалізація «Міжнародне та європейське право» - середній бал  86,9 (В); 

 цивільно-правова спеціалізація -  середній бал 84,2 (В); 

 кримінально-правова спеціалізація – середній бал  77,5 (С). 

За результатами складання кваліфікаційного іспиту двоє студентів 

отримали 100 балів   - Солтус Денис та Гуцуляк Яна.  

 

Загальні результати захисту магістерських робіт такі: 

- з оцінками «А» відмінно    – 21  студент (36,8 %);; 

- з оцінками «В» добре     – 16 студентів (21,1 %); 

- з оцінками «С» добре     – 11 студентів (22,8 %); 

- з оцінками «D» задовільно   – 5 студентів (19,3 %); 

- з оцінками «Е» задовільно   – 4 студента (7 %). 
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Середній бал – 83,9 (В), у 2020 році середній бал був 86,2 (В). Тобто, як 

бачимо, результати загальні результати захисту магістерських робіт дещо 

погіршилися.  

В розрізі спеціалізацій такі середні бали за захист магістерських 

робіт:  

 спеціалізація «Міжнародне та європейське право» - середній бал  90,3 (А); 

 цивільно-правова спеціалізація -  середній бал 89 (В); 

 кримінально-правова спеціалізація – середній бал  80,2 (С). 

За результатами захисту магістерських робіт  троє студентів 

отримали 100 балів  - Солтус Денис, Тихонова Валерія та Олійник Ольга.  

 
Екзаменаційна комісія відзначає, що організація захисту магістерських 

робіт була здійснена на належному рівні.  

До зауважень слід віднести порушення окремим студентами строків здачі 

магістерської роботи. 

екзаменаційна комісія вирішила: 
Визнати такими, що склали передбачений навчальним планом 

комплексний екзамен з дисциплін професійної підготовки, захистили 

магістерську роботу та рекомендувати вченій раді університету присудити 

ступінь магістра і видати дипломи про здобуття вищої освіти з галузі знань 08 

Право спеціальності 081 Право 57 випускникам магістратури відділення денної 

форми навчання юридичного факультету набору 2020 року, в тому числі з 

відзнакою таким студентам:  

1. Блонська Уляна 

2. Боянжій Марина 

3. Вергелес Анна  

4. Герасимчук Анастасія 

5.  Гнатюк Вероніка  

6. Гуцуляк Яна 

7. Долинна Катерина 

8. Карпанасюк Анастасія 

9. Олійник Ольга 

10. Солтус Денис 

11. Тихонова Валерія 

12. Цицюра Наталія 

13. Юруть Карина 


