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 Рейтингова система оцінювання дисципліни «Біомеханіка» 

№ 

КТ 

Форма контролю Модуль Неділя Максимальна 

кількість балів 

Мінімальна 

кількість балів 

1 КР1 М1 7 15 8 

2 Тест1 8 20 11 

3 КР2 М2 13 15 8 

4 Тест2 14 20 11 

5 Виконання і захист ІНДЗ М1, М2 13-15 30 17 

Всього   100 55 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – ЗАЛІК.  

 

Загальна оцінка за один змістовий модуль складається з оцінок за результатами 

поточного модульного контролю (контрольної роботи) та тестування. 

Кожна контрольна робота містить по 3 завдання і оцінюється максимум в 15 балів, а 

мінімальна позитивна оцінка – 8 балів. 

В кожному варіанті тестування є 20 тестових завдань з варіантами відповідей. Правильна 

відповідь за кожний окремий письмовий тест оцінюється в 1 бал. За допомогою тестування 

оцінюється ступінь освоєння навчального матеріалу за максимальною рейтинговою оцінкою – 

20 балів. Тест студенту  зараховується при отриманні мінімум 11 балів. Протягом навчального 

семестру на денному відділенні проводиться 2 залікових модульних контролі. 

Студенти також виконують індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ). 

Максимальна оцінка за захист ІНДЗ складає 30 балів (див.табл.). 

 

Система оцінки ІНДЗ з курсу до спеціальності «Фізичне виховання» 

 
Передбачається використовування модульно – рейтингової системи оцінювання знань. 

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. 

№ Критерії оцінки Так Частково Ні 

1 Розділи роботи повно характеризують тему дослідження  4 1 – 3  без оцінки 

2 В ІНДЗ визначені мета і завдання дослідження  5 1 – 3 без оцінки 

3 Методи дослідження використані в роботі відповідають 

поставленим завданням  5 2-3 без оцінки 

4 Посилання на першоджерела відповідають списку 
літератур 

3 1-2 без оцінки 

5 Аналітичний огляд літератури повно висвітлює 

вивченість проблеми у фізичному вихованні. У роботі 

використано літературу видану 

5 

2015—

2020 

1 – 3 

2005—

2015 

без оцінки 

До 2005 

6 Робота являє собою компіляцію або плагіат без оцінки без оцінки без оцінки 

7 Висновки відповідають поставленим завданням 
дослідження  

4 1 – 5  без оцінки 

8 Оформлення списку використаної літератури відповідає 

стандарту 
2 1 без оцінки 

9 Оформлення ілюстративного матеріалу відповідає 
стандарту   

2 1 без оцінки 

10 Робота містить орфографічні помилки, перекручені 

терміни 
без оцінки без оцінки без оцінки 

 Сума балів 30 Мін=17  
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Підсумкова оцінка за кожний 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, виконує та успішно 

захищає лабораторні роботи, самостійно виконує і успішно захищає реферат з обраної теми, та 

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: 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Рейтингова  

оцінка  

(у балах) 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Визначення 

90-100 А відмінно 
відмінно – відмінне виконання з невеликою 

кількістю неточностей 

81-89 В 

добре 

дуже добре – вище середнього рівня з 

кількома несуттєвими помилками 

75-80 С 
добре – у цілому правильно виконана робота 

з незначною кількістю помилок 

65-74 D 

задовільно 

задовільно – непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 

55-64 E 
достатньо – виконання задовольняє 

мінімальні критерії 

30-54 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

незадовільно – потрібно попрацювати перед 

тим, як отримати позитивну оцінку 

0-29 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним курсом 

незадовільно – необхідна серйозна подальша 

робота з повторним вивченням курсу 

 

 


