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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Рейтинг успішності студента — це загальний бал, який отримав студент під час 

виконанні завдань, передбачених програмою дисципліни. Максимальний рейтинг за дисципліну 

— 100 балів. Складові рейтингу з дисципліни «ОНД» наведені в таблиці 4. 

Першою складовою є проведення дидактичного тестування. Для оцінки тестових завдань 

використовується шкала запропонована В.П. Беспалько. 100—90 % вірних відповідей 

оцінюється як високий рівень знань, 89—70 % — допустимий, 69—50 % — критичний рівень, 

49 % і нижче — недопустимий рівень. 

Тестування розраховане на 10—15 хв. і оцінюється в балах. Із дванадцяти тестів відповіді на 

11—12 (92—100 %) питань оцінюється 5 балами, 9—10 (75—83 %) — 4 балами, 6—8 (50—66 

%) — 3 балами, 0—5 (0—41 %) — 0 балами. Тестування протягом семестру проводиться 7 раз. 

Максимальна сума 35 балів. 

Другою складовою є співбесіда за кожною темою. Результати співбесіди оцінюються 

максимальною кількістю 5 балів. При цьому враховується: 

• глибина та повнота відповіді; 

• усвідомлення та послідовність висвітлення матеріалу; 

• вміння самостійно використовувати теорію в практичних ситуаціях; 

• логіка викладу матеріалу, включаючи висновки та узагальнення; 

• розуміння змісту понятійного апарату; 

• знання матеріалу, літератури, періодичних видань. 

5 балів виставляється за повну, точну відповідь на поставлене запитання, включаючи точні 

визначення та вміння розкривати їх зміст. Відповідь повинна бути викладена логічно, без 

суттєвих помилок, з необхідними доказами, узагальненнями та висновками. 

 

Таблиця 4. 

Контрольні заходи і максимальна оцінка за модуль 
№ 

з/п 

Тема 
Дидактичне 

тестування 
Співбесіда 

Практична 

робота 
Всього 

1 Загальні відомості про науку і наукове 

дослідження в фізичному вихованні 

 

5 5  10 

2 Інформаційне забезпечення науково-дослідної 

роботи 

 

5 5  10 

3 Основи методології науково-дослідної роботи 

 
5 5  10 

4 Педагогічний експеримент: теорія та практика 

 
5 5  10 

5 Методи збору даних 

 
5 5  10 

6 Методи аналізу та інтерпретації результатів 

 
5 5  10 

7 Програма наукових досліджень у фізичному 

виховані 

 

5 5 20 30 

8 Вимоги до оформлення результатів наукових 

досліджень у фізичному вихованні 

 

 5 5 10 

 Всього 

 
35 40 25 100 
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4 бали виставляється за повну відповідь на поставлене запитання, включаючи точні визначення 

та вміння розкривати їх зміст. Відповідь повинна бути дана в логічній послідовності з 

необхідними доказами, узагальненнями та висновками (допускаються незначні неточності у 

визначеннях, змісті викладеного матеріалу, датах, оцінках). 

3 бали виставляються тоді, коли у відповіді є незначні помилки, матеріал поданий недостатньо 

систематизовано і непослідовно, висновки обґрунтовані, але мають неточності. 

Передбачається 8 виступів, що може складати максимальну суму 40 балів. У процесі виступів 

студентів можуть бути доповнення, які оцінюються від 1 до 3 балів. 

Третьою складовою є виконання практичних робіт. Максимальна оцінка за захист 

практичних робіт складає 25 балів.  

Підсумковий контроль здійснюється за шкалою ECTS (табл. 5). Студент, який отримав за 

всі контрольні завдання не менше 55 балів, за його бажанням може бути звільнений від 

курсового заліку за умови, що він набрав за виконання всіх видів навчальних робіт за всіма 

модулями певну суму балів, яка складається з суми балів за кожний модуль. Ця певна сума 

балів повинна перевищувати суму встановлених мінімумів. 

Студент, який набрав за всі контрольні завдання менше 55 балів, здає підсумковий 

семестровий залік (проводиться у письмовій формі) в екзаменаційну сесію, до якого він 

допускається, якщо має за виконання всіх передбачених елементів модуля мінімальну суму 50 

балів. 

 

Таблиця 5. 

Система оцінки знань з курсу «Основи наукових досліджень» 

Рейтинг студента 

за 100-бальною 

шкалою 

Оцінка  

за національною 

шкалою 

Оцінка  

за шкалою ESTS 

Рейтинг студента 

за 100-бальною 

шкалою 

90-100 балів відмінно А 90-100 балів 

81-89 балів добре B 81-89 балів 

75-80 балів добре C 75-80 балів 

65-74 балів задовільно D 65-74 балів 

55-64 балів задовільно E 55-64 балів 

30-54 балів 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

FX 30-54 балів 

1-29 балів 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

F 1-29 балів 

 


