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Методичні рекомендації призначені для проведення успішної 

підсумкової атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 081 «Право». Основною їх метою є надання допомоги і 

рекомендацій студентам в процесі їх підготовки до підсумкового письмового 

іспиту, а також перевірки знань згідно із сучасними стандартами 

забезпечення якості вищої освіти. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Методичні рекомендації до підготовки і проведення комплексного 

письмового іспиту здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 081 «Право» Навчально-наукового інституту гуманітарних 

і соціальних наук НТУ «Дніпровська політехніка» розроблені відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII, 

Стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом МОН України 

від 17.08.2020 р. № 1053, Програми єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти, затвердженої Наказом МОН 

Україні від 08.10.2021 р. № 1076, та Положення про організацію атестації 

здобувачів вищої освіти Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» (з доповненнями), введеного в дію наказом 

ректора від 12.12.2018 № 248а-г. 

Комплексний письмовий іспит проводиться з метою встановлення 

рівня теоретичних та практичних знань, умінь, навичок студента за обраною 

спеціальністю, загальних засад професійної діяльності, інших 

компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань 

інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності за 

спеціальністю 081 «Право». 

Іспит є комплексною формою підсумкової атестації здобувачів освіти 

після оволодіння ними теоретичної та практичної частини навчання. До 

екзамену допускаються студенти, які повністю виконали навчальний план 

та вимоги освітньо-професійної програми «Право». 

Комплексний іспит відбувається у письмовій формі та демонструє 

рівень засвоєння студентами матеріалу з дисциплін загальної підготовки, 

професійної підготовки та вибіркових дисциплін. Застосування 

інструментарію проведення іспиту дозволяє відобразити рівень володіння 

здобувачем вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» вмінням 

використовувати набуті знання у його майбутній професійній діяльності. 

 

2. ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ПИСЬМОВОГО ІСПИТУ  

Програма комплексного письмового іспиту складається з переліку 

розділів/тем, що стосуються професійної діяльності магістра права. 

 

Конституційне право України 

Місце конституційної скарги в механізмі захисту прав людини в 

Україні. 

Порядок звернення із конституційною скаргою до Конституційного 

Суду України. 

Особливості провадження у справах за конституційними скаргами в 

Конституційному Суді України. 

Порядок застосування рішень та висновків Конституційного Суду 

України судами загальної юрисдикції. 
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Зміст та значення принципів Конституції України за офіційною 

конституційною доктриною України. 

Юридичні позиції Конституційного Суду України з питань організації 

та функціонування органів та посадових осіб публічної влади. 

Юридичні позиції Конституційного Суду України з питань 

гарантування прав та свобод людини і громадянина. 

 

Адміністративне право України 

Інструменти публічного адміністрування: нормативний акт, 

адміністративний акт, адміністративний договір. 

Адміністративна процедура та її види. 

Обмеження, що застосовуються до публічних службовців щодо 

запобігання корупційним проявам. 

Адміністративне деліктне право. 

Провадження в справі про адміністративний проступок: стадії, 

правовий статус учасників, акти, що ухвалюються на окремих стадіях 

провадження. 

 

Адміністративне судочинство в Україні 

Офіційне з’ясування всіх обставин у справі як спеціальний принцип 

адміністративного судочинства. 

Предметна, інстанційна та територіальна юрисдикція адміністративних 

судів. 

Способи судового захисту прав, свобод, інтересів особи від порушень з 

боку суб’єкта владних повноважень. 

Позовне провадження: практичні проблеми розгляду і вирішення 

адміністративних справ. 

Перегляд судових рішень в адміністративних справах. 

 

Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини 

Міжнародно-правові засади співробітництва України з суб'єктами 

міжнародного права, включаючи питання визнання. Роль і значення 

(Європейської) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р. та практики Європейського суду з прав людини для правової системи 

України. 

Міжнародно-правові стандарти і конституційне законодавство України 

про правовий статус індивіда. 

Порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних 

договорів України. 

Міжнародно-правові питання участі України в міжнародних 

організаціях. 

Дія міжнародного права в національній правовій системі України. 

Міжнародно-правові інструменти впливу правової системи Європейського 

Союзу на правопорядок України, зокрема питання наднаціональності. 

Загальні положення і правовий статус Угоди про асоціацію між 
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Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони. 

Міжнародно-правові підстави та засоби зміни державної території. 

Міжнародно-правові засоби вирішення спорів Практика розгляду 

спорів за участі України у міжнародних судових установах. 

Наслідки порушення міжнародно-правових зобов’язань у 

міжнародному праві. 

Правове регулювання застосування сили у міжнародних відносинах та 

систем колективної безпеки. 

Питання статусу та режиму морських просторів, зокрема участь 

України у міжнародних конвенційних механізмах. Міжнародно-правові 

засади статусу та режиму повітряних та космічних просторів, зокрема участь 

України у міжнародних конвенційних механізмах. 

Міжнародні зобов’язання України у сфері захисту прав людини та 

міжнародні механізми контролю за їх виконанням. 

Міжнародні зобов’язання України у сфері охорони навколишнього 

середовища. 

 

Цивільне право України 

Правові наслідки недійсності правочинів. 

Особисті немайнові відносини у цивільному праві. 

Здійснення та захист права власності та інших речових прав. 

Правові наслідки порушення договірних зобов’язань. 

Деліктна відповідальність у цивільному праві. 

Зобов’язання щодо передачі майна у власність та у користування. 

Зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової 

підстави. 

Захист права інтелектуальної власності. 

Застосування норм спадкового права. 

 

Цивільне процесуальне право України 

Предметна, суб’єктна, інстанційна та територіальна цивільна 

юрисдикція. 

Ефективність представництва для захисту прав, свобод та інтересів у 

порядку цивільного судочинства. 

Позовне провадження: практичні проблеми розгляду і вирішення 

цивільних справ. 

Особливості розгляду цивільних справ у порядку окремого та 

наказного провадження. 

Перегляд судових рішень у цивільних справах. 

 

Трудове право України 

Зайнятість населення і працевлаштування. 

Трудовий договір та його види. 
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Робочий час і час відпочинку. 

Оплата праці та її нормування. Гарантії та компенсації. 

Трудова дисципліна. 

Матеріальна відповідальність сторін трудового договору. 

Трудові спори. 

 

Міжнародне приватне право 

Методи регулювання відносин в міжнародному приватному праві. 

Джерела (форми) міжнародного приватного права. 

Принцип автономії волі у міжнародному приватному праві. 

Особливості та кваліфікація колізійної норми. Конфлікт кваліфікацій. 

Проблеми застосування колізійних норм. 

Уніфікація та гармонізація норм міжнародного приватного права. 

Колізійні питання права власності. 

Питання спадкування у міжнародному приватному праві. 

Порядок укладення та розірвання транскордонних шлюбів, правове 

регулювання особистих немайнових і майнових відносин подружжя, 

ускладнених іноземним елементом. 

Загальні положення зовнішньоекономічних договорів (контрактів). 

Застосування «Правил ІНКОТЕРМС» в зовнішньоекономічних договорах. 

Договірні зобов’язання у міжнародному приватному праві. Деліктні 

зобов’язання в міжнародному приватному праві. 

Колізійні прив'язки, застосовувані до регламентації трудових відносин 

з іноземним елементом. 

Міжнародний цивільний процес. 

Міжнародний комерційний арбітраж та інші альтернативні способи 

вирішення спорів з іноземним елементом. 

 

Кримінальне право України 

Призначення покарання та застосування інших заходів кримінально-

правового впливу. 

Злочини проти основ національної безпеки. 

Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи. 

Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи. 

Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи. 

Кримінальні правопорушення проти власності. 

Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки. 

Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та 

моральності. 

Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

 

Кримінальне процесуальне право України 

Збирання, перевірка та оцінка доказів. 
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Застосування заходів забезпечення кримінального провадження. 

Досудове розслідування у кримінальному процесі. 

Судове провадження у кримінальному процесі. 

Міжнародна правова допомога у кримінальному провадженні. 

Видача осіб, які вчинили правопорушення (екстрадиція). 

 

Міжнародне кримінальне право включаючи міжнародне 

співробітництво у сфері запобігання злочинності 

Умови застосування норм міжнародного гуманітарного права. 

Кваліфікація збройного конфлікту на території України відповідно до 

законодавства України. 

Статус комбатантів, інших учасників збройного конфлікту та 

цивільних осіб у міжнародному гуманітарному праві. 

Міжнародна відповідальність за порушення міжнародного 

гуманітарного права. 

Застосування положень Кримінального кодексу України за порушення 

законів та звичаїв війни. 

Універсальна юрисдикція держав щодо міжнародних злочинів у 

міжнародному праві. Юрисдикція України щодо міжнародних злочинів. 

Юрисдикція та процесуальні аспекти діяльності Міжнародного 

кримінального суду. 

Зобов’язання України щодо відповідальності за міжнародні злочини. 

Зобов’язання України щодо відповідальності за конвенційні злочини. 

 

Загальні етичні вимоги правничої професії 

Незалежність, безсторонність та доброчесність. 

Об'єктивність і недопущення конфлікту інтересів, вимоги щодо 

несумісності. 

Відданість верховенству права та правам людини. 

Конфіденційність та збереження професійної таємниці. 

Етичні засади взаємовідносин між правниками. Реагування на неетичну 

поведінку колег. 

Дотримання високих етичних стандартів на робочому місці і поза ним, 

оффлайн та онлайн. 

Дисциплінарна відповідальність правника за порушення етичних 

стандартів. 

 

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО 

КОМПЛЕКСНОГО ПИСЬМОВОГО ІСПИТУ 

1. Адміністративне право : навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / 

[Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]. Вид. 6-те, допов. та перероб. З 

опорою на законодавство станом на 1 квіт. 2021 р. Харків : Право, 2021. 

196 с. 

2. Адміністративне право : підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), 

І.М. Балакарєва, І.В. Бойко та ін. ; за заг. ред. Ю.П. Битяка. Харків : Право, 
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2020. 392 с. 

3. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в 

Україні : посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання / [І. М. Балакарєва, 

М. І. Бєлікова, І. В. Бойко та ін.] ; за заг. ред. Н. Б. Писаренко. Харків: Право, 

2020. 238 с. 

4. Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті 

міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові 

норми, судова практика, науково-практичний комента. Харків : Право, 2019. 

1200 с. 

5. Васильєв С.В. Цивільне судочинство крізь призму судової 

практики. Київ : Алерта, 2021. 304 с. 

6. Задихайло О.А. Адміністративне право України (Загальна частина) 

: навч. посіб. Вид. 3-тє, допов. Харків : Право, 2019. 314 с. 

7. Каткова Т. Г.  К29 Теорія держави і права : навч. посіб. у 

визначеннях і таблицях. 2-ге вид., допов. Харків : Право, 2020. 96 с. 

8. Кацавець Р. Професійна етика юриста : навчальний посібник. 

Алерта. 2017. 148 с. 

9. Конституційне право України : навч. посіб. для підгот. до зовніш. 

незалеж. оцінювання / [Т. М. Слінько, Л. І. Летнянчин, І. І. Дахова та ін.]. 

Харків : Право, 2021. –368 с. 

10. Конституційне право України : підручник / [Т. М. Слінько, Л. І. 

Летнянчин, Ф. В. Веніславський та ін.] ; за заг. ред. Т. М. Слінько. Харків : 

Право, 2020. 592 с. 

11. Конституційне право України : посіб. для підгот. до іспитів / [Ю. 

Г. Барабаш, Т. М. Слінько, Л. І. Летнянчин та ін.]. Вид. 6-те, перероб. та 

допов. Харків : Право, 2019. 388 с. 

12. Конституційне право: підручник / за загальною редакцією 

М.І. Козюбри/ Ю.Г. Барабаш, О.М. Бориславська, В.М. Венгер, М.І. Козюбра, 

А.А. Мелешевич. - К.: Ваіте, 2021. – 528 с. 

13. Кримінальне право України (Загальна та Особлива частини) : 

посіб. для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання / В. І. Тютюгін, 

М.А. Рубащенко ; відп. ред. В. І. Тютюгін. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків 

: Право, 2021. 336 с. 

14. Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до складання вступ. 

випробування в магістратуру у форматі ЗНО / [О. В. Капліна, М.О. Карпенко, 

В. І. Маринів та ін.]. Харків : Право, 2021. 220 с. 

15. Міжнародне кримінальне право (співробітництво держав у 

протидії злочинності) : підручник / В. А. Гринчак, І. В. Земан, І. І. Когутич, 

О. К. Марін. Харків : Право, 2019. 440 с. 

16. Міжнародне приватне право : підручник / [Є. М. Білоусов, 

І.М. Жуков, В. В. Комаров, І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. Є. М. Білоусова, 

І. В. Яко- вюка. Харків : Право, 2021. 408 с. 

17. Міжнародне публічне право : підручник : у 2 т. / [В.В. Мицик, 

М.В. Буроменський, О. В. Буткевич та ін.] ; за ред. В. В. Мицика. 2-ге вид., 

змін.  Харків : Право, 2020. 
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18. Міжнародне публічне право. Міжнародний захист прав людини : 

посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання / Т. Л. Сироїд, 

О.А. Гавриленко, Л. О. Фоміна ; за заг. ред. Т. Л. Сироїд. – 4-те вид., перероб. 

і допов. Харків : Право, 2021.  462 с. 

19. Петришин О. В. Юридична деонтологія : посіб. для підгот. до 

заліків та іспитів / О. В. Петришин, О. В. Зінченко. Х. : Право, 2017. 84 с. 

20. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до іспиту / 

С.М. Прилипко, О. М. Ярошенко. 5-те вид., перероб. і допов. Харків : Право, 

2019. 192 с. 

21. Професійна етика юриста : навчально-методичний посібник (у 

схемах) / за наук. ред. проф. В. С. Бліхара. Львів : ПП «Арал». 2018. 108 с. 

22. Сироїд Т. Л. Міжнародне публічне право : підручник / Т. Л. Сироїд 

; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків : 

Право, 2020. 648 с. 

23. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина 

: підручник. 9-те вид., доповн. і перероб. Київ: Алерта, 2021. 458 с. 

24. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Особлива 

частина : підручник. 9-те вид., доповн. і перероб. Київ: Алерта, 2021. 438 с. 

25. Трудове право : підручник / [О. М. Ярошенко, С. М. Прилипко, 

А.М. Слюсар та ін.] ; за заг. ред. О.М. Ярошенка. 3-тє вид., перероб. і допов. – 

Харків : Право, 2021. 544 с. 

26. Тютюгін В. І. Кримінальне право України. Загальна частина : 

посіб. для підгот. до заліків та іспитів / В. І. Тютюгін, О. Д. Комаров, 

М.А. Рубащенко ; відп. ред. В. І. Тютюгін. 4-те вид., перероб. і допов. Харків: 

Право, 2021. 238 с. 

27. Тютюгін В. І. Кримінальне право України. Особлива частина: 

посіб. для під- гот. до заліків та іспитів / В. І. Тютюгін, О. Д. Комаров, 

М.А. Рубащенко ; відп. ред. В. І. Тютюгін. 4-те вид., перероб. і допов. 

Хар- ків : Право, 2021. 188 с. 

28. Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Міжнародне приватне право: 

підручник. Вид. 8-ме, переобл. і допов. Київ: Алерта, 2021. 524 с. 

29. Цивільне право України : навч. посіб. до складання вступ. 

випробування в магістратуру у форматі ЗНО / В. І. Борисова, К. Ю. Іванова, 

Б. П. Карнаух, Ю. Є. Ходико. Харків : Право, 2021. 396 с. 

30. Цивільне право України. Частина друга : посіб. для підгот. до 

іспитів / В. І. Борисова, К. Ю. Іванова, Б. П. Карнаух, Ю. Є. Ходико ; за заг. 

ред. В. І. Борисової. Харків : Право, 2019. – 242 с 

31. Цивільне право України. Частина перша : посіб. для підгот. до 

іспитів / В. І. Борисова, К. Ю. Іванова, Б. П. Карнаух, Ю. Є. Ходико ; за заг. 

ред. В. І. Борисової.Харків : Право, 2019. 248 с. 

32. Юридична деонтологія. Від навчання до практики: навч. посіб. / 

[Л.В. Радовецька, С.П. Лясковська, О.О. Тихомиров та ін.]. Київ: Видавничий 

дім «Кондор», 2019. 296 с. 
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4. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ І РОБОТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

Екзаменаційна комісія створюється як єдина для усіх форм навчання в 

складі голови та членів екзаменаційної комісії за спеціальністю 081 «Право» 

строком на один навчальний рік. 

Головою екзаменаційної комісії призначається фахівець у відповідній 

галузі або провідний науковець відповідного напрямку наукової діяльності. 

До складу комісії включаються професори та доценти кафедри 

публічного права і кафедри цивільного, господарського та екологічного 

права, які здійснюють підготовку фахівців за ОПП «Право». 

Кількість членів екзаменаційної комісії – чотири особи, не враховуючи 

голову. 

Розклад роботи та склад ЕК затверджується наказом ректора не пізніше 

ніж за місяць до початку атестації відповідно до графіка навчального 

процесу. 

Екзаменаційна комісія працює у строки, визначені графіком 

навчального процесу. Складання атестаційних екзаменів проводиться за 

участю не менше 2/3 складу екзаменаційної комісії та обов’язкової 

присутності голови екзаменаційної комісії. 
Комплексний письмовий іспит проходить в такому порядку: 

1) голова екзаменаційної комісії: 

- представляє присутнім членів комісії, посилаючись на відповідний 

наказ; 

- перед початком іспиту оголошує процедуру його проведення, 

регламент, критерії оцінювання, термін оприлюднення його результатів, 

вимоги до оформлювання відповідей. 

Повідомляється також, що під час виконання завдання студентам 

заборонено: 

- мати при собі засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, 

збереження та відтворення інформації. Усі технічні засоби треба залишити в 

спеціально відведеному місці аудиторії; 

- використання друкованих або рукописних матеріалів, інших засобів 

та предметів. 

При порушенні даних вимог студент позбавляється права на атестацію, 

а результат комплексного письмового іспиту анулюється. 

З метою виявлення заборонених засобів під час іспиту можливе 

проведення технологічної перерви. У цьому випадку робота над відповіддю 

призупиняється. Час, витрачений на проведення технологічної перерви, 

додається до регламенту. 

Студенти мають право з дозволу голови ЕК вийти з аудиторії до 

закінчення роботи над відповіддю на екзаменаційне завдання. Якщо студенту 

потрібно вийти з аудиторії, то він повинен залишити екзаменаційне завдання 

й бланк відповіді на робочому столі. Час, який студент провів за межами 

аудиторії, не додається. Одночасний вихід кількох студентів з однієї 

аудиторії до завершення іспиту заборонено; 

2) члени ЕК надають кожному студенту екзаменаційне завдання та 
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бланки відповідей на нього; 

3) голова ЕК фіксує та оголошує час початку та завершення виконання 

екзаменаційного завдання; 

4) студенти самостійно виконують екзаменаційне завдання; 

5) члени ЕК контролюють додержання правил проведення 

комплексного письмового іспиту; 

6) по завершенню регламенту студенти подають бланки власних 

відповідей на екзаменаційне завдання членам ЕК, які одночасно 

ідентифікують особу здобувача (на підставі залікової книжки); 

7) результати комплексного письмового іспиту оголошуються головою 

екзаменаційної комісії після перевірки робіт не пізніше двох наступних 

робочих днів. 

 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМПЛЕКСНОГО 

ПИСЬМОВОГО ІСПИТУ 

Екзаменаційна робота складається з тестових завдань, що мають по 

чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. 

Відповідь на кожне з запитань оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 

бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну 

відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано. 

Загальна кількість тестових завдань (запитань) – 120. 

На виконання роботи відведено 180 хвилин. 

Досягнення здобувачів вищої освіти за результатами комплексного 

письмового іспиту оцінюється за 100 бальною системою: 
 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, надавши 

правильні відповіді на всі запитання, – 120 балів. 

Мінімальна кількість тестових балів, яка необхідна для позитивного 

складання іспиту, – 72 бали. 
 

Кількість 

тестових балів 

Оцінка 

рейтингова 

Оцінка 

інституційна 

72 60 задовільно 

73 61 задовільно 

74 62 задовільно 

75 63 задовільно 

76 63 задовільно  

77 64 задовільно 

78 65 задовільно 

79 66 задовільно 
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80 67 задовільно 

81 68 задовільно 

82 69 задовільно 

83 69 задовільно 

84 70 задовільно 

85 71 задовільно 

86 72 задовільно 

87 73 задовільно 

88 73 задовільно 

89 74 добре 

90 75 добре 

91 76 добре 

92 77 добре 

93 78 добре 

94 78 добре 

95 79 добре 

96 80 добре 

97 81 добре 

98 82 добре 

99 83 добре 

100 83 добре 

101 84 добре 

102 85 добре 

103 86 добре 

104 87 добре 

105 88 добре 

106 88 добре 

107 89 добре 

108 90 відмінно 

109 91 відмінно 

110 92 відмінно 

111 93 відмінно 

112 93 відмінно 

113 94 відмінно 

114 95 відмінно 

115 96 відмінно 

116 97 відмінно 

117 98 відмінно 

118 98 відмінно 

119 99 відмінно 

120 100 відмінно 
 

Здобувачів вищої освіти, які відсутні на комплексному письмовому 

іспиті з неповажних причин, визначають як ті що «не з’явились», що 
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дорівнюється до незадовільної оцінки. 
Здобувачам вищої освіти, які отримали на комплексному письмовому 

іспиті  оцінку «незадовільно», а також ті, що не з’явились на іспит, надається 

право повторного його складання в термінах роботи екзаменаційної комісії. 

При повторному отриманні незадовільної оцінки здобувач 

відраховується із університету за неуспішність. 

Перескладання іспиту з метою підвищення позитивної оцінки не 

дозволяється. 

Порядок складання комплексного письмового іспиту здобувачами, що 

не з’явились у встановлений розкладом термін з поважних, підтверджених 

документально причин, встановлюється першим проректором за поданням 

директора Інституту гуманітарних і соціальних наук. 
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