
МЕТОДИ, КРИТЕРІЇ ТА ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ 

 

(«Положення про організацію освітнього процесу в ДДМА», 

затверджено Вченою радою ДДМА 26.09.2019 р. протокол №2; «Положення 

про навчальний дистанційний курс і організацію навчального процесу за 

заочною (заочно-дистанційною) формою в системі Moodle DDMA у ДДМА», 

затверджено Вченою радою ДДМА 23.06.2017 р. протокол №6). 

 

В процесі вивчення дисципліни використовуються наступні методи 

оцінювання: 

МО 1. Попереднє (вхідне) оцінювання знань (письмовий метод або 

тестування). 

МО 2. Поточне оцінювання (письмовий метод або тестування на 

лекційних та практичних заняттях та/або у системі Moodle, виконання 

модульних контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань, зокрема 

рефератів). 

МО 3. Тематичне або періодичне оцінювання (письмовий метод на 

практичних заняттях, усне опитування або тестування на практичних 

заняттях та/або у системі Moodle). 

МО 7. Оцінювання спроможності здобувача працювати самостійно та в 

команді; 

МО 8. Оцінювання вміння застосовувати творчі підходи в процесі 

наукового пошуку інформації. 

МО 9. Оцінювання якості опрацювання здобувачем літератури, 

законодавчої бази та електронних джерел за темою дослідження. 

МО 10. Підсумкове (семестрове) оцінювання, зокрема: 

диференційований залік; екзамен (письмовий метод або тестування, зокрема 

у системі Moodle). 

Передбачається використовування модульно-рейтингової системи 

оцінювання знань. Основною формою контролю знань здобувачів в 

кредитно-модульній системі є складання здобувачами всіх запланованих 

модулів. Формою контролю є накопичувальна система. Складання модуля 

передбачає виконання здобувачем комплексу заходів, передбачених 

семестровим графіком навчального процесу та контролю знань здобувачів, 

затверджених деканом факультету. 
 

Підсумкові оцінки за семестр в цілому переводяться за національною 

шкалою та шкалою ECTS відповідно до таблиці переводу, яка визначається 

діючим в ДДМА положення про організацію навчального процесу в 

кредитно-модульній системі підготовки фахівців: 
 

Рейтингова оцінка У національній шкалі У шкалі ECTS 

90-100 Відмінно (зараховано) А 

81-89 Добре (зараховано) В 

75-80 Добре(зараховано) С 



65-74 Задовільно (зараховано) D 

65-64 Задовільно (зараховано) Е 

30-54 Незадовільно (не зараховано) FX 

0-29 Незадовільно (не зараховано) F 
 

Для отримання позитивної оцінки з дисципліни студент повинен 

скласти всі модулі та одержати не менше ніж 55 балів сумарної оцінки. 

Студент, який на протязі триместру склав всі модулі і набрав не менше 55 

балів сумарної оцінки, має право отримати підсумкову оцінку і буди 

допущений до іспиту. 

Результати прийому заліку оцінюються за 100-бальною рейтинговою 

шкалою. При оцінюванні результатів використовується також національна 5- 

бальна шкала та вищенаведена таблиця переводу з діючого в ДДМА 

положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній 

системі підготовки фахівців. 

 

Критерії оцінювання сформованості програних результатів навчання під 

час підсумкового контролю 

 
Синтезований опис 

компетентностей 

Типові недоліки, які зменшують рівень досягнення програмного 

результату навчання 

Когнітивні: 

студент здатний 
75-89% - студент припускається суттєвих помилок відносно правил 
англійського синтаксису, мовних форм, властивих для офіційних та 

продемонструвати знання основних розмовних регістрів академічного писемного спілкування 

термінів, що використовуються в  

галузі дослідження; 

           студент здатний розуміти 
особливості формату різних жанрів 
та   типів   академічної   друкованої 

 

60-74%   -   студент некоректно формулює   основні граматичні 
структури, необхідні для іншомовного реферування та анотування 

професійної літератури 

менше 60% - студент не може продемонструвати знання основних 

термінів, що використовуються в галузі дослідження; не здатний 

розуміти особливості формату різних жанрів та типів академічної 

друкованої літератури та професійної літератури на електронних 

носіях; не здатний продемонструвати знання основних 

функціональних фраз для ведення дискусій та презентацій, участі у 

вчених нарадах, зборах та семінарах, інтерв’ю. 

літератури та професійної 

літератури на електронних носіях; 

студент здатний 

продемонструвати знання основних 

функціональних фраз для ведення 

дискусій та презентацій, участі у 

вчених нарадах, зборах та 

семінарах, інтерв’ю; 

студент здатний мати 

розуміння відносно правил 

англійського синтаксису, мовних 

форм, властивих для офіційних та 

розмовних регістрів   академічного 

писемного спілкування; 

студент здатний розумітися 

на основних граматичних 

структурах, необхідних для 

іншомовного реферування та 

анотування професійної літератури. 

Афективні: 

студент здатний критично 

75-89%   -   студент   припускається   певних   логічних   помилок   в 
аргументації власної позиції в дискусіях на заняттях та під час 

осмислювати навчальний матеріал; захисту індивідуальних завдань 
 

аргументувати на основі 60-74% -   студент   припускається   істотних   логічних   помилок   в 
теоретичного матеріалу власну аргументації власної позиції, слабко виявляє ініціативу до участі у 

позицію щодо практичного дискусіях та індивідуальних консультаціях за наявності складності у 
 виконанні індивідуальних завдань 



Синтезований опис 
компетентностей 

Типові недоліки, які зменшують рівень досягнення програмного 
результату навчання 

використання теоретичних знань; 

           студент  здатний 

співпрацювати із іншими 

студентами та викладачем в процесі 

обговорення навчальних матеріалів 

на практичних заняттях, при 

виконанні індивідуальних завдань; 

ініціювати і брати участь у дискусії 

з питань навчальної дисципліни, 

розділяти цінності колективної та 

наукової етики 

менше 60% - студент не здатний продемонструвати володіння 

логікою та аргументацією у виступах, не виявляє ініціативи до участі 

у дискусії, до консультування з проблемних питань виконання 

індивідуальних завдань 

Психомоторні: 

           студент здатний самостійно 

застосовувати науковий підхід щодо 

основних принципів побудови 

діалогу та монологу; 

           студент здатний аналізувати 

та синтезувати інформацію, 

викладену в наукових джерелах, 

використовувати її для написання 

власних статей; 

           студент здатний 

контролювати результати власних 

зусиль в навчальному процесі та 

коригувати (за допомогою 

викладача) ці зусилля для ліквідації 

недоліків у засвоєнні навчального 

матеріалу; 

           студент здатний самостійно 
здійснювати пошук і 

систематизацію  літературного 

матеріалу. 

75-89% - студент припускається певних помилок у стандартних 
методичних підходах та відчуває ускладнення при їх модифікації за 

зміни вихідних умов навчальної або прикладної ситуації 

60-74% - студент відчуває ускладнення при модифікації стандартних 

методичних підходів за зміни вихідних умов навчальної або 

прикладної ситуації 

менше 60% - студент нездатний самостійно здійснювати пошук та 
опрацювання необхідного матеріалу, не виконує індивідуальні 

завдання, проявляє ознаки академічної недоброчесності при 

підготовці індивідуальних завдань та виконанні контрольних робіт, 

не сформовані навички самооцінки результатів навчання 

 

ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ 
 

 

№ Назва і короткий 

зміст контрольного 
заходу 

Характеристика змісту засобів оцінювання 

1. Контроль поточної 

роботи на практичних 

заняттях 

фронтальне опитування за тематикою дисципліни; 

оцінювання активності участі у виконанні завдань 

2. Індивідуальні завдання оцінювання самостійності та якості виконання завдання 

в ході звіту-захисту та співбесіди 

3. Модульні контрольні 
роботи 

стандартизовані тести 

4. Підсумковий контроль стандартизовані тести 

 


