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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Контрольні заходи і максимальна оцінка за модуль 
 

№  
п/п 

Форма 
 контролю 

№ 
тижня 

Кількість 
балів Короткий зміст контрольних точок й час на їх 

проведення макси-
мальна 

міні-
мальна 

1 Підготовка реферату 
за темою 1-3 20 10 

Підготовка реферату відбувається в 
позааудиторний час протягом місяця після 
проведення 1-го лабораторного заняття та 
видачі тем рефератів. 

2 Захист реферату 4-6 10 5 

Семінар проводиться за темами  рефератів. 
Пропонується зробити лаконічну доповідь з 
використанням підготованих матеріалів та 
відповісти на поставленні питання. 

3 Контрольна робота 
№1 4 30 18 

Проводиться на лабораторному занятті. 
Складається з 1-го практичного завдання щодо 
охорони довкілля та тестових завдань за 
темами 1-4 

4 Контрольна робота 
№2 8 30 17 

Проводиться на лабораторному занятті. 
Складається з 1-го практичного завдання щодо 
охорони довкілля та тестових завдань за 
темами 5-8 

4 Усне опитування 
лектора 9 10 5 Проводиться після завершення лекційного 

курсу. Опитування відбувається за темами 1-8. 
Усього по модулю  100 55  

 
При оцінюванні реферату враховуються такі питання: повнота розкриття 

теми реферату, наявність посилань на першоджерела, перевірка роботи на плагіат, 
наявність вступу та висновків, правильність оформлення списку використаної 
літератури згідно зі стандартом, правильність оформлення ілюстративного 
матеріалу, наявність в роботі орфографічних помилок. При усному захисті 
реферату також враховуються глибина та повнота відповіді, усвідомлення та 
послідовність висвітлення матеріалу, розуміння змісту понятійного апарату, 
правильність відповідей на запитання викладача та студентів. 

Підсумковий контроль здійснюється за шкалою ECTS (таблиця). Студент, 
який отримав за всі контрольні завдання не менше 55 балів, за його бажанням 
може бути звільнений від залікової роботи. Підсумковий контроль здійснюється 
за шкалою ECTS (таблиця 1).   
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Таблиця 1 
Система оцінки знань з курсу «Фізичне виховання» 

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. 
 


