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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 «Біохімія та 

біохімічні основи спортивного тренування» наведені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Застосування рейтингової оцінки рівня підготовки студентів  
 

№ 

п/п 
Форма контролю 

Номер 

 навчального тижня 

Кількість балів 

max min 

1 Контрольна робота № 1 7-8 35 15 

2 Контрольна робота № 2 14-15 35 15 

3 Лабораторні роботи Протягом семестру 15 8 

4 Практичні роботи Протягом семестру 15 7 

Усього 100 55 

 

Однією зі складових оцінювання студентів є співбесіда за кожною темою 

лабораторних та практичних занять. Результати співбесіди оцінюються 

максимальною кількістю у 2 бали. 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. 

Максимальна кількість 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 проведення дидактичного тестування. Тестування 

розраховане на 25 хв. і оцінюється в балах.  

Підсумковий контроль здійснюється за шкалою ECTS (табл. 2). 50% 

підсумкової оцінки з дисципліни студент отримує на протязі семестру, інші 50% − 

на іспит (проводиться у письмовій формі).  
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Таблиця 2 – Система оцінки знань з курсу «Біохімія та біохімічні основи 

спортивного тренування» 
 

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 

 


