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1.1. Щане Положення розроблено вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про

ocBiTy>>, Закону УкраiЪи <Про вИЩу ocBiTy>>, наказiв MiHicTepcTBa освiти i науки

УкраiЪи вiд 23.01 .2004 J\b 48 ,,Про проведення педагогiчного експерименту з

кредитно-модульноi системи органiзацii навч€шьного процесу", вiд 2З.01.2004 J\b

49 ,,Про затвердження Програми дiй щодо реалiзацii положень БолонськоТ

[еклараЧiI у сисТемi виЩоi освiтИ i наукИ УкраТни на 2004-2005 роки", вiд

20.10"2004 J\b 812 ,,Про особливостi впровадження кредитно-модульноТ системи

органiзацii навчалъного процесу", Вiд 30.12.2005 J\Гч ]7| ,,ПрО впровадЖеннЯ

кредитно-модульноi системи органiзацii навчального процесу'о, вiд 13.07.2007 Ns

бt2 ,, Про затвердження ГIлану дiй щодо забезпечення якостi вищоi освiтИ

УкраТни та iT iнтеграцiТ в европейське та cBiToBe ocBiTHe спiвтовариство на перiод

до 2010 рок}", та вiд 16.10.2009 Ns 943 ,,Про запровадження у вищих навч€Lпьних

закладах Украiъи европейськоi кредитно-трансферноi системи", методичних

матерiалiв,,Впровадження ECTS в украiЪських унiверситетах".

1.2. ПоложенIUI спрямовано на удосконаленIUI системи контроJIю якостi знань

аспiраrrтiв, сприrIннrI форvтувашrrо системнI,D( i систематичнI,D( знань та ритмiчнiй

саluостiйнiй роботi аспiраrrгiв впродовж семестру та усього перlоду навчаннrI,

пiдвищення об'сюивностi оцiнюваннrl знань та адаптацiю до вимог,

европейською системою залiковшr ЕСТS-кредитiв (ECTS-Credits)

кредитно-модульноi системи органiзацiТ навчалъного процесу (кI\4сонгI).

1.3. ПоложенIUI унормовуе органiзацiю поточного, модульного, пiдсумкового

семестроВого контроJIю знань аспiрантiв, проведеннrI практик i пiдсумковоi атестацtt

цIкаlrою ЕСТS-рейтинг (ECTS-Grade).

1.4. Оцir*ованIUI знань аспiрантiв за кредитно-модульною системою сприJIс:

- пiдвиЩеннЮ мотивацii аспiраrrгiВ дО систематичноТ акгивноТ роботи

впродовж усього перiоду навч€lнIIrI за вiдповiдним освiтньо-кваrriфiкацiйншл piBHeM,

переорiентацii ]xHix цiлей лише з отримання позитивноi оцiнки на форпгування

системнpDq стiйкю< знань, yMiHb та навиLIок;

- вiдповiдностi перелiку, форм та змiсry контролънрD( заходiв i завдань робочiй

навчальнiй програмi дисцигшiни, розробленiй за вимог€IN{и КМСОНП;

- вiдкритостi контроJIю, яlvtй базуеться на ознайомленнi аспiрантiв на початку

вивченIUI дисцигrлriни з iT змiстом, формами, видами контрольних заВдань, критерiями

та методику переведешuI

системою у систему оцiнок

ЗЛГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

визначенрD(

в рамках

показникiв академiчноi уiпiшностi за 100-бальною.,

за нацiон€шьною tlIкыIою та здiйснен}ш ранжування за



та порядКом Тх оцiнюванняQэобоча навчальна проерсIJvlа вidповidноi duсцuплiнu);

- подоланню елементiв суб'ективiзму при оцiнюваннiзнань, що забезпечуеться

впровадженням, rФiM традицiйного опиryваннrl, iнrrrих рiзноманiтних форIvt

контроJIю, оцiшованням ycix видiв навчаIIьноi роботи аспiранта впродовж семестру

(самостiйноi роботи, виступiв на засiданIuD( HaYKOBID( rypTKiB, конференцiй тощо), якi

вllзначаюmься робочою навчшльною проZрпмою duсцuruлiни (РНП); розробляеться

викJIадачами, якi виIflадають вiдповiдну дисциплitry на ocHoBi навчальноТ програми

i навчального плану та доводяться до аспiранта (електронний BapiaHT) на початку

вивченIш даноi дисциплiни;

- забезпеченню нzLлежнI,D( умов дUI вивченIUI прогрсINлного MaTepiary ycix

навч€шьнpD( дисциплiн i пiдготовки до коЕгроJьнlо< заходiв;

- рЬзшпаренню можJIивостей для всебiчного розкриття здiбностей аспiрантiв,

розвитку iх творчого мисленнrI та пiдвищення ефективлjъстi навч€tльного процесу.

2.вим контролю тА iX визндчвннrI

2.1,. Система оцirшованrrя знань аспiрантtв з кожно1 дисциплlнИ вкIIючаС

поточниЙ (у вшrадЦ визначеннJI JIише одного модулшо), модульний та семестровlй

контролЬ знань, оцiшоваНня резулЬтатiв практик i пiдсумкову атестацiю.

2.1.1. Поmочнuй конmроло здiЙсr*осться протягом семестру пiд час проведеннrI

лекцiйних, практиtIних, ceMiHapcbKla< занrIть i оцiнюсться сумою

набраних баrriв.

аспiрантiв

2.1.2. Моdульнuй конmроль проводиться з

контроJIю за вИповiдшrий модуль i мас

аспiранта пiсля вивченнrI MaTepiary

дисциплiни - змiстового модуJuI.

дисциплiни

урахраншIм данID( поточного

на MeTi оцiнку результатiв знань

з логiчно завершеноi частини

2,1.3. Сеlиесmровuй конmроль проВо.ryIться у формi iспиry чи за-гliку, визначенIд(

шаном у термiни, передбаченi графiком навчальною

2.2. З дасIддшiшr2 яка вивчаеться впродовж двох i бiльше ceMecTpiB,

семестровlй контроrь здйсr*осгься кожен семестр у формi, передбаченiй навчальним

ппаном. Загальна пiдсумкова оцirш<а проставIuIеться за результатаI\4и останньою

семестру' або як сереdня.(Вiлповi"шrо до рiшеrшя ВченоТ рада Iнстиryry).

2.3, Навчальна дисциплiна дiлиться на логiчно-пов'язанi змiстовi модулi.

змiстовий модуль зазвичай завершуеться модульною контрольною роботою чи

моryльним тестом (простим, комбiнованим, перехресним, розширеним i т,Д),

навчальним

процесу.



2.4. Пiдсумкова кiлькiстъ балiв за змiстовий модуль може виставJUIтися за

вибором викJIадача:

а) яК су/иа бqлiВ за усiлtа поmочнl,tfuru форл,tапtu конmролю, переdбаченuJvlu

робочою навчаJlьною проzрсtJчлою duсцurъliнu;

б) яК суJиа балiВ за всiлtа форл,tапtu конmролю пJlюс оцiнка пidсуlwковоi

мо фльноi' конmрольноi' (mесmiв),,

в) лutоrc за резульmаmаJvхu пidсуликовоi моdульноi' конmрольноi (mесmiв).

2.5. Кiлькiсть модульних КОНТРОЛЬНlD( з кожноТ навчальноi дисциплiни

визначасться робочою навчаIIьною програI\4ою 1 з€Lлежить вlд:

/ обсяч кредитiв за даною дисцигшiною;

/ кiлькостi годин, вiдведенlD( на ceMiHapcbKi, практичнi занятгя;
/ кiлькостi змiстовlос модцулiв;
/ форми семестрового контроJIю.

З урахраlпrшл вище зазначеного догý/скасться планування однiеТ модульноТ

контрольноi роботи з навч€шьноi дисцигr.гriни.

3. пото.ililй тА модульшш,I контроль

3.1. На початку вивченнrI вiдповiдноI дисцигrrriни аспiранта повiдоNLJuIю,ть про

наявнiсть робочоТ навч€lльноi програми (в тому числi t ti шекmроннuй BapiaHm) про

кiлькiстъ змiстових модулiв, змiст, форми проведеншI поточного контролю та

критерiТ iх оцiшовання.

3.2, При поточiому контролi оцiнцi пidляtzаюmь; piBeHb знань,

продемонстрований у вiдповiдя< i висцrпах; активнiсть при обговореннi питань;

експрес-КонтроJIЮ у формi TecTiB тощо. Аспiрантам, якi брали у{асть у науково-

дослiднiй роботi - роботi конференцiй' HaYKOBID( rypTKiB та проблемнI,D( ГрУП,

пiдготовцi шублiкацiй тощо можугь присуджув а^гися додатковi бали.

3.3. При виставленнi балiв за поточний контроль оцiнцi пidляzаю,иь: piBeHb

теоретичнIlD( Знанъ та практиIIнi навички з тем, вкJIюченLD( до ЗМlсТоВlж модулlв;

саллостiйне опраrцованIuI тем; написання рефератiв; ессе, пiдготовка консгlектiв

навч€tпьнI,D( чи науковю< TeKcTiB, iх перекJIад з iноземноi мови; пiдготовка анотацiй

публiкацiй тощо.

3.4. Поточне оцirпованIUI та резулътати поточного оцirшовання зн€lнь i навичок

аспiршrгiв за семестр i (або) за кожний змiстовий модуль (ЗМ) проставIUIютъся у

,$урналi облiку успiшностi аспiрантiв".

TepMiH зберiгання паперовоi форми журнаry вiдповiдас TepMiHy навчаннJI, на

якому вивчасться дана навчzшьна дисциплiна.



3.5. Дспiрант, лсrй з повЕDкнlD( приLIин, пiдтвердкенI,D( документально, не мав

можливостi браш у{асть у формах поточного контроJIю (не скпав ЗМ) мае право на

йою вiдгrраIцован}UI у двотюкневlй TepMiH пiсrrя повернення до навчання.

3.б. Дспiр?НЦ, яl<утЙ не нафав прохiдного MiHiMyMY, За дозволом викJIадача,

надаетьсЯ можливiстЬ здачi пройденого матерiагry дш отримашUI необхiдноТ

кiлькостi балiв з поточного контроJIю lIIJUtxoM виконаннrI спецiальнlо<

тестiв/контролъноТ роботи пiдвищеноi складностi, за виконаннrI якю( можна набрати

до 40 ба_гliв. У випадсу проведеннrI поточного контролю комiсiсю складнiсть TecToBlo<

чи коЕгрольних завданЬ може бу." пiдвищена i оцirцоеться до 60 балiв.

3.7. дспiрант не доtryскаеться до скJIаданняI iсггиry (залiку), якщо кiлькiсть

балiв, ОДеРЖаН1D( за змigговi модулi (поточнlй контроль) впродовж семестру ра:}ом з

максим€IJIъно можJIивою кiлькiсто балiв, набраrшо< iTa iспrгi (залiку), в cyMi не

перевицý/ватиме 59 балiв, а т€кож якцо асцiрант немае жодноi оцiнlg{ з поточного

МО,ДУЛЬНОГО КОЕГРОJIЮ.

3.8. При наявностi ,,непрохidноzо лаiнiлwупtу" або при вiдсугностi оцiноК

поточного коЕtроJIю напередодIi iсгиry, залiку викJIадач подас заступнику директора

з науковОТ роботИ Iнчгитуry про недоШуск аспiранта про що видасться розпоряджеrшrя i

аспiрант не дошускаеться до скJIадан}UI iсгиry/залiку, як таюай, що не вuконав

навчаJlьнuй план.Вiдцiтка про недоIтуск у залiковiй/екзаменацiйнiй вiдомостi робиться

при наявностi розпоряДкенIш. На де}ъ скJIаданшI iспиry, аспiранry на iспlтгi

виставIuIеть ся ),не dоrtуtценuй " .

4. сЕмЕстровиI1 контроль
4.1. Семестровий контроль у формi залiлу - глiцсумкова кiлькiсть балiв з

дисциплiни Qиаксuл,tул,t I00 балiв), яка визначасться як сума (просmа або зваэtсена)"

баrriв за змiстовими мо.щ{uIми. Залiк виставJuIстьсязарезультатами роботи аспiранта

впродовж усього семестру у балах ,,зараховано", ,,не зарахована" i заноситься у

,,BidoMicmb облiql успiu.tносmi" навчалъноТ дисциплiни (fоdаmок 1). Порядок та

система оцiлповаНнrl зазнаЧаетъся у робочюс навч€LJIънID( програI\4€lх дисциплiни.

4.2. Семестровий контроль у формi iспuпtу проводиться письмово 7або усно.

на iспит виносяться вузловi питання, типовi i комплекснi задачi, завдання, що ,

потребують творчот вiдповiдi та вмiння синтезрати отршrланi знанIuI i застосовувати

ik при вирiшеннi практичнID( завдань.

4.3. Перелiк екз€lменацiйншl IIитанъ та завдань, критерii iX оцiнюваннЯ

вкIIючаються до робочоi навчальноi програми дисциплiни.



4.4: Результати iспumу оцirшосться у балах, якi проставJuIю,ться у вiдповiднiй

графi ,,Bidolwocmi облuу успiu,tносmi" навчальнот дисциплiни (Додаток 1).

пiдсумкова екзаменацiйна оцiнка з дисциплiни розраховусться з урахуванням балiв,

отриман!D( пiд час iспиry та балiв, отриманI,D( пiд час поточного контролю за шIкапою

коефiцiентiв або накопичувzlльною системою i проставJUIсться в екз€Iпdенацiйнiй

вiдомостi у ба-гlах i за нацiон€Lльною шк€Lлою оцiнок.

5. оцIнrовАння прлктики
5.1. Практика с невiд'емною складовою навчаJIьного процесу. ii мета

полягас в оволодiннi аспiрантами сучасними методами, навичками, вмiннями та

способами органiзацii працi майбутньоi професiйноi дiяльностi, формування на

базi одержаних знань професiйних навичок та BMiHb для прийняття самостiйних
'blt

потреби систематично поповнювати свот'знання i творчо ik застосовувати у

практичнiй дiяльностi.

5.2. Оцiнка за практику складаеться з оцiнки:

1) керiвника вiд бжи практики;

2) керiвника вiд кафедри;

з)презентачii аспiрантом результатiв проходження практики пiд час

захисту звiту;
4) вiдповiдi на запитання.

5.3. оцiнка результатiв проходженIш практики у балах i за нацiонrlльною

шкЕtIIою зазначасться у вiдомостi за пiдписами керiвника практики вiд кафедри i

членiв KoMicii, cTBopeHoi для проведеншI з€lхисry практики (Щодаток 2).

6. tпдоrмковА АтЕстАIця ýr

б.1. Метою пiдсумковоi атестацii е встановлення вiдповiдностi рiвня

ocBiTHbo.HayKoBoi пiдготовки випускникiв аспiрантури вимогам ocBiTHbo-

науковоi програми доктора фiлософiТ в галузi права. Пiдсумкова атестацiя

здiйснюеться за двома напрямами: 1) оцiнювання рiвня теоретичноi та

практичноi фаховот пiдготовки; 2) встановлення вiдповiдностi рiвня науково-

дослiднИцькоi пiдготоВки вимогам, що висУваютьсЯ до доктора фiлософii в

галузi права.

6.2. Оцiнювання рiвня теоретичноi фаховоi пiдготовки передбачас

складання комплексного пiдсумкового iспиту за спецiальнiстю 081 <Право>

вiдповiдно до навч€IJIьного плану пiдготовки докторiв фiлософiТ за цiею



спецizlпьнiстю. Комплексний пiдсумковий iспит передбачас виконання

квалiфiкацiйних завдань за спецiальнiстю 081 <Право>> i е адекватноЮ фОРМОЮ

квалiфiкацiйниХ випробувань, яка об'ективно i надiйно визначас piBeHb

професiйноi та науковоТ пiдготовки випускникiв аспiрантури Iнституту.

Програма комплекСногО iспитУ мiститЬ обов'язКовий i варiативний модулi.

обов'язКовиЙ модулЬ охоплюе теоретиЧнi та методологiчнi аспекти сучасноТ

юридичнот науки, оволодiння методологiсю та методикою правового

дослiдження, оволодiння сучасними знаннями та навичками у сферi права

iнтелектуальноi власностi, а варiативний модуль стосуеться наукових та

практичних аспектiв вiдповiдно до обраного напряму дисертацiйноТ роботи.

комплексний iспит дае можливiсть встановити piBeHb теоретичноi та

практичноi фаховоТ пiдготовки аспiранта.
'Ь!.

6.3. Пiдсумкова атестацiя здiйснюеться екзаменацiйною комiсiсю, склад

якоi та гоJIова призначаеться наказоМ директора Iнституту пiсля повного

виконання програми освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня доктора фiлософii з метою

встановЛення фактичноi вiдповiдностi рiвня теоретичноi та практичноТ фаховоТ

пiдготовки вимогам фахових компетентностей вигtускникiв аспiрантури за

спецiальнiстю 081 <Право>.

6.4. Комплексний iспит складаеться з виконання

практичних (аналiтичних) завдань:

теоретичне завдання передбачае письмову вiдповiдь

питання, як1 стосуютъся сrIасних

можливiсть оцiнити теоретичний

спецiальнiстю 081 кПраво> (питання

модулi програми);

проблем юридичноi

piBeHb професiйноi

включаютъ обов'язковий i варiативний

практичне (аналiтичне) завдання передбачае науковий пошук в межах

чiтко окресленоi проблеми, за результатами якого формусться розгорнута

аналiтична записка (вiдповiдно до напряму дослiдження).

6.5. Нормативною формою пiдсумковот атестацii е прилюдний захист

результатiв науково-дослiдницькоТ роботи, якi представлеНi У ВИГЛЯДi

дисертацiТ. BiH дозволяе встановити вiдповiднiсть рiвня науково-дослiдницькоi

пiдготовки аспiранта та вимог, що висуваються до доктора фiлософii в галузi

права.

6.6. Пiдсумкову атестацiю у виглядi прилюдного захисту дисертацiТ

здiйснюе спецiалiЗована вчена рада, склад якоi затверджуеться MiHicTepcTBoM

освiти i науки Украiни на пiдставi чинних нормативно-правових документiв. В

теоретичних i

на теоретичнi

науки, що дас

пiдготовки за



окремих випадках згiдно з Законом Украiни <Про вищу ocBiTy> вiд 0|.07.2014 Р.

(ст. 6.3, З0.5.5) створюетъся р€tзова спецiалiзована вчена рада у складi 5 фахiвцiв

вiдповiдного профiлю, з яких не менше двох мають бути працiвниками iнших

вищих навчыIьних закJIадiв або наукових установ. Персональний скЛаД таКОi

ради затверджусться Нацiональним агентством iз забезпечення якостi вищоi

освiти.

6,7: Пiдсумкова атестацiя аспiрантiв, що повнiстю виконЕLпи онп
пiдготовки докторiв фiлософii в аспiрантурi Науково-дослiдного iнституту

iнтелектуальноi власностi НАПрН Украiни за спецiальнiстю 081 <Право>>,

завершуеться присудженням наукового ступеня (доктор фiлософiТ> в галУЗi

права з врученням диплому встановленого зразка про piBeHb освiти та

квалiфiкацiю.

О.В. Оцiнка результатiв скrrаданнrl пiдсумковоТ атестацiТ здiйснюеТЬСЯ за 100-

бальною системою контроJIю знань, прийнятою в Iнстиryгi та нацiональною шкаry i

вiдобраЖаютьсЯ У вiдповiдню< вiдомостлс (.Щодаток 3) i протоколах роботи

екзаменацiйноi rcoMicii (ЕК).

Шкала оцiнювання

7. порядок лIквtддцIi лкддЕм1t{ноi здБорговдностI

7.I". Аспiрантам, якi при скJIаданнi iсшаry

що не перевиIIIуе 59 балiв, або не з'явилися

академiчну заборгованiсть вiдповiдно до графiку лiквiдацiТ академзаборгованостi за

встzIновленими правиIIами.

7.2. Аспiрантам, якi одержали

оцiнок (в ToIvry числi не з'явигIися

пiд

на

дозвоJuIеться лiквiдувати академiчну заборгованiсть. Повторне скJIадання 1спитlв

(залiку) одержztли сумарну оцiнку,

на iспит дозвоJuIеться лiквiдувати

час cecii не бiльше двох незадовiльнI,D(

iспит чи залiк без поваlкних причин),

l0ьбпцьнсt ankmrcl
оцiнка за нацiональною

шtý|,.lою та шкаJIою
Унiверситеry

Rи:rначення

90 - 100 вцмlнно Вiдмiнно - вiдмiнна вiдповiдь, виконання роботи лише з
незначною кlлькlстю помилок

82_89
добре

Лже добре - вище середнього рiвня з кiлькома помилками

74_8l ,Щобре - в загiшьному правильна вiдповiдъ, робота з певною
кiлькiстю грубих помилок

64_73
задовUIьно

Задовiльно - непогано, але зi великою кiлькiстю недолiкiв

60_63

1_ 59 незадовiльно Незадовiльно

(залiкiв) допускаеться не бiльше двох разiв з кожноi дисциплiни: один раз викJIадачу,

Щосгатньо - вiдповiдь, Р'обота задовольняе мЬiмальнi критерiТ



другIЙ - KoMiciT, яка ствоРюстьсЯ диреюором Iнстицrry.

7.3. дспiрант, який одержаВ бiльше двох незадовiльних оцiнок (вкгпочаю,шr

залiк, iспит) пiдлягае вiдрахуваншо зi скJIаду аспiрантiв за академiчну неуспiшнiсть.

8. порядок здIIовнЕння вцомостЕй нового зрдзкд.

8.1: РезУльтати залiкУ та iспиry проставJUIються вiдповiдно в ,,BidoMocmi

облhу успiu,tносmi " (fоdаmок /) .

в еtваменацiйнuх вidомосmлш проставJuIються зведенi данi за 100-бальною

шк€tлою та за нацiона,льною лакшюю.

8.2. Iспит, залiк вважасться не зданим, якщо сумарна кiлькiсть балiВ З

дисциплiни не перевищу€ 59 балiв.

у заллiковuх вidомосmях отриманi аспiрантами бали переводяться в

нацiоналъний еквiва_гtент оцirшовання о,зараховано" чи ,,Но зараховано", В

еюаIпенацiйнuХ вiDомосmях-,,вiдМiнно", ,,добре", ,,задовiльно", ,,незадовiльно".
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Додаток 1

нАуково_дослIдниF Iнститу,т IнтЕлýктуАльноi влАсноСтI
НАЦIОНДЛЬНОi АКАДЕМIi ПРАВОВИХ НАУК УКРАiНИ

Спецiальнiсть - 081 <<Право>

PiBeHb вищоТ освiти - третiй (освiтньо-науковий)
Форма навчання - денна (заочна)
Курс -

20_- 20_ навчальний piK

ВIДОМIСТЬ ОБЛIКУ УСПIШНОСТI ЛЪ

(()

З дисциплiни <<

Форма контролю - екзамен (залiк) Залвльна кiлькiсть годин -

навчальний семестр

Вiдповiдальний за ведення аспiрантури
(прiзвище, iнiцiали)

Пiдпис
викладача

F
r-Y

dд
lлт

#r-
.Уtr
Ё

FYФЕ
F:

ф:arа

r:

ао
\о=z
д>,!-: U.ч Ed

лц

Прiзвище, iм'я, по батьковi
аспiранта

N9

зал iKoBo'i

кl]ижки

лх
oJ
д!дФ
ФF-\оО
ё>.Оф
dНrlФё._фа*

лч
Fл

=сd

а
о
(Ё

о
о

о

(ý
Ф

(пiдпис)



ltr

Екзаменатор (викладач)

Пiдсумки складання екзамену (залiку)

(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)

всього
оцIнок

сумА
БАлIв

оцIнкА
ECTS

ОЦIНКА ЗА НАЦIОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
екзаNIен залlк

90 _ t00 А вiдмiнно

зараховано
82-89 в добре
]4-8т с
64-7з D задовiльно
60_63 Е
з5-59 Fх незадовiльно не зараховано

1-з4 F
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Щодаток 2

нАуково-дослIдниr Iнститу,т IIIтЕлЕктуАЛЬНОI ВЛАСНОСТI
НАЦIОНАЛЬНОi АКАДЕМIi ПРАВОВИХ НАУК УКРАiНИ

Спецiальнiсть - 081 <Право>
PiBeHb вицIоi освiти - третiй (освiтньо-науковий)
Форма навчання - денна (заочна)

Курс - 

-
20* - 20_навчальний piK

ВIДОМIСТЬ ЗАХИСТУ ПРАКТИКИ NЬ

(( )) 20_ року

З дисциплiни <<.

Форма контролю -залiк

за _ навчrtльний семестр

Загальна кiлькiсть годин -

лъ
зlп

Прiзвище, iм'я, по батьковi
аспiранта

N9

залiковот
кнliжки

OIliHKir захисту

Пiдпис керiвника практики

о
сЁч

яо
д

о
св

ф

о

бю
о-+t

d-
lс)

F
,9
j

.=

aja
Fо
L.r

l 2 _) 6 7 в 9

1

2.

3.

4.

5"

6.

7"

8.

9"

10.

11

12.

(пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)
Вiдповiда;rьний за ведення аспiрантури



1з

п мки складання екзамену glдl
всього
оцIнок

сумА
БАлIв

оцIнItА
ECTS

ОЦIНКА ЗА НД
екзамен

\Лыtою шt(AJlUtU
залiк

вiдмiнно

зараховано

90 - 100 А
82-89 в добре

74-811 с
64-7з D задовlльно

60-63 Е
не зараховано35-59 Fх незадовlльно

1-з4 F

члени koMicii
(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)

(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)

(прiзвище та iнiцiали)(пiдпис)

(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)
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Додаток 3

нАуково_дослIдниЙ Iнститут IнтЕлЕктуАльноi влАсностI' нАцIонАльноi АкАдЕмIi прАвових нАук укрАiни

Спецiа-пьнiсть - 081 <Право>
PiBeHb вищоi освiти - третiй (освiтньо-науковий)
Форма навчання - денна (заочна)
Курс - 

-
20_- 20_навчальний piK

ВIДОМIСТЬ КОlUПЛЕКСНОГО IСПИТУ М

(( )> 20_ року

Назва << ))

Голова ЕК
Члени ЕК,

лъ
з/п

Ns

залiковот
кн и)Ii ки

оцirrка ЕК

Пiдписи екзаменаторlв

9о

=
9о
л
Е
оз

m

?о

б
\о

ол
-:l

i=Фю
F,,

,z

сл

Uн

1 z 3 6 7 в 9

l
2.

J.

4"

5.

б.

7"

8.

9,

i0.
11

|2.

Вiдповiдальний за ведення аспiрантури
(пiдпис) (прiзвище, iнiцiаrrи)



15

Пiдсумки складання екза зал
всъого
ошнок

сумА
БАлIв

оцIнI(A
ECTS

ОЦIНКА ЗА НАЦIОНАЛЬНОIО ШКАЛОЮ
екзамен залrк

90 - 100 А вiдмiнно

зараховано
82-89 в добре
]4-81 с
64-7з D задовiльно
60-63 Е
з5-59 Fх незадовiльно не зараховано

1-з4 F

Голова ЕК

Члени ЕК

(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)

(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)

(пiдпис) (прiзвище та iнiчiали)

(пiдпис) (прiзвиrце та iнiцiали)

(пiдпис) (прiзвише та iнiцiа_гlи)


