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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

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

час виконанні завдань, передбачених програмою дисципліни.  

Основною формою контролю знань студентів є складання студентами всіх 

завдань поточного контролю та контрольних робіт. Формою контролю є 

накопичувальна система. Складання модуля передбачає виконання студентом 

комплексу заходів, запланованих кафедрою і передбачених семестровим графіком 

навчального процесу та контролю знань студентів, затверджених деканом 

факультету.  

Підсумкова оцінка за модуль виставляється за 100-бальною шкалою. При 

умові, що студент успішно здає всі контрольні точки, набравши з кожної з них не 

менше мінімальної кількості балів, необхідної для зарахування відповідної 

контрольної точки, самостійно та успішно виконує домашні завдання і має за 

результатами роботи в триместрі підсумковий рейтинг не менше 55 балів, то за 

бажанням студента в залежності від суми набраних балів йому виставляється 

підсумкова залікова оцінка за національною шкалою і шкалою EСTS. 

Переведення набраних студентом балів за 100-бальною шкалою в оцінки за 

національною (5-бальною) шкалою та шкалою EСTS здійснюється в відповідності 

до таблиці: 

 

Рейтинг студента 

 за 100-бальною шкалою 

Оцінка  

за національною шкалою 

Оцінка  

за шкалою ESTS 

90-100 балів відмінно А 

81-89 балів добре B 

75-80 балів добре C 

65-74 балів задовільно D 

55-64 балів задовільно E 

30-54 балів 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
FX 

1-29 балів 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

F 

 

 

Першою складовою є співбесіда за кожною темою. Результати співбесіди 

оцінюються максимальною кількістю 5 балів (9 тем по 5 балів). При цьому 

враховується: 

• глибина та повнота відповіді; 

• усвідомлення та послідовність висвітлення матеріалу; 
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• 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. 

Другою складовою є тестування за змістовними модулями. 

Оцінки за тестування розподілені наступним чином: 

 

№ КР № тем Тема контрольної роботи Кількість балів 

1 1-3 Змістовний модуль №1 35 

2 4-7 Змістовний модуль №2 35 

3 8-9 Змістовний модуль №3 30 

 

Підсумковий контроль здійснюється за шкалою ECTS. Студент, який отримав за 

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

звільнений від залікового іспиту. Підсумковий контроль здійснюється за шкалою 

ECTS 

. 

Рейтинг студента 

за 100-бальною 

шкалою 

Оцінка  

за національною шкалою 

Оцінка  

за шкалою EСTS 

90-100 балів відмінно А 

81-89 балів добре B 

75-80 балів добре C 

65-74 балів задовільно D 

55-64 балів задовільно E 

30-54 балів 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
FX 

1-29 балів 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

F 

 

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 %). 

 


