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Критерії оцінювання знань 

 

Передбачається використовування модульно-рейтингової системи 
оцінювання знань. Основною формою контролю знань студентів в кредитно 
модульній системі є складання студентами запланованого модулю. 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, 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 
екзаменаційна 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 

 
Контроль знань студентів передбачає проведення поточного і 

підсумкового контролю. 
Поточний контроль знань студентів включає письмові контрольні 

роботи з окремих тем дисципліни на кожному практичному занятті, 
написання рефератів та усне опитування під час проведення практичних 
робіт.  

Підсумковий контроль знань включає визначення рейтингу за 
підсумками роботи студента в триместрі.  

Екзамен проводиться після завершення вивчення дисципліни з метою 
визначення остаточного рейтингу з навчальної дисципліни. 


