
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 

ДОСЯГНЕНЬ 

 

здобувачів освіти 

 

ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж  

ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ» 
 



 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента 

при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів, є такі: 

- виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою програмою з 

дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних 

джерелах; 

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв'язку і розвитку; 

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних 

задач; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

 

 

Табл.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

з циклу предметів профільної середньої освіти 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали за 

12-бальною 

шкалою 

Вимоги до знань, умінь і навичок здобувачів освіти 

I Початковий 1 Здобувачі освіти розрізняють об'єкти вивчення 

2 
Здобувачі освіти відтворюють незначну частину навчального 

матеріалу, мають нечіткі уявлення про об'єкт вивчення 

3 Здобувачі освіти відтворюють частину навчального матеріалу; з 

допомогою викладача виконують елементарні завдання 

II Середній 4 Здобувачі освіти з допомогою викладача відтворюють основний 

навчальний матеріал, можуть повторити за зразком певну 

операцію, дію 

5 Здобувачі освіти відтворюють основний навчальний матеріал, 

здатні з помилками й неточностями дати визначення понять, 

сформулювати правило 

6 Здобувачі освіти виявляють знання й розуміння основних 

положень навчального матеріалу. Відповіді їх правильні, але 

недостатньо осмислені. Вміють застосовувати знання при 

виконанні завдань за зразком 

III Достатній 7 Здобувачі освіти правильно відтворюють навчальний матеріал, 

знають основоположні теорії і факти, вміють наводити окремі 

власні приклади на підтвердження певних думок, частково 

контролюють власні навчальні дії 

8 Знання здобувачів освіти є достатніми. Здобувачі освіти 

застосовують вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, 

намагаються аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і 

залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом 

контролюють власну діяльність. Відповіді їх логічні, хоч і мають 

неточності 

9 Здобувачі освіти добре володіють вивченим матеріалом, 

застосовують знання в стандартних ситуаціях, уміють аналізувати 

й систематизувати інформацію, використовують загальновідомі 

докази із самостійною і правильною аргументацією 



 

IV Високий 10 Здобувачі освіти мають міцні знання, здатні використовувати їх у 

практичній діяльності, робити висновки, узагальнення, 

аргументувати їх 

11 Здобувачі освіти на високому рівні володіють узагальненими 

знаннями в обсязі та в межах вимог навчальних програм, 

аргументовано використовують їх у різних ситуаціях, уміють 

знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати 

проблеми 

12 Здобувачі освіти мають системні глибокі знання в обсязі та в 

межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовують їх 

у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміють самостійно 

аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, 

самостійно користуватися джерелами інформації, приймати 

рішення 



 

 

Таблиця переведення оцінок з семибальної шкали 

в 100-бальну у «Відомостях обліку успішності»  

(при застосуванні середнього балу, поточного, атестаційного і 

семестрового контролю) 

 

 
Національна 

система та 

система 

ECTS 

Середній 

бал 

100-бальна 

система 

Залік Національна 

система та 

система 

ECTS 

Середній 

бал 

100-

бальна 

система 

Залік 

Відмінно А 5 - 100 б. 

Зараховано 

Задовільно Е 2,9 - 60 б. 

Не 

зараховано 

4,9 - 97 б. 2,8 - 60 б. 

4,8 - 93 б. Незадовільно 

FX 

2,7 - 59 б. 

4,7 - 90 б. 2,6 - 56 б. 

Добре B 4,6 - 89 б. 2,5 - 52 б. 

4,5 - 87 б. 2,4 - 49 б. 

4,4 - 85 б. 2,3 - 45 б. 

4,3 - 83 б. 2,2 - 42 б. 

Добре C 4,2 - 81 б. 2,1 - 38 б. 

4,1 - 80 б. 2,0 - 35 б. 

4,0 - 78 б. Незадовільно 

F 

 

1,9 - 34 б. 

3,9 - 76 б. 1,8 - 29 б. 

3,8 - 74 б. 1,7 - 23 б. 

Задовільно D 3,7 - 73 б. 1,6 - 18 б. 

3,6 - 71 б. 1,5 - 13 б. 

3,5 - 69 б. 1,4 - 8 б. 

3,4 - 67 б. 1,3 - 4 б. 

3,3 - 64 б. 1,2 - 3 б. 

Задовільно Е 3,2 - 63 б. 1,1 - 2 б. 

3,1 - 62 б. 1,0 - 1 б. 

3,0 - 61 б.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Табл. 2. Критерії оцінювання знань, вмінь, компетентностей 

студентів з навчальної дисциплін 

Бали Критерії оцінювання 

«Відмінно» Оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких навчальний 

матеріал відтворюється в повному обсязі, відповідь правильна, 

обґрунтована, логічна, містить аналіз і систематизацію, зроблені 

аргументовані висновки. Студент активно працює протягом усього 

курсу і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, 

здатний висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з 

конкретної проблеми, проявляє вміння самостійно та аргументовано 

викладати матеріал. Практичне завдання виконане правильно, як з 

використанням типового алгоритму, так і за самостійно розробленим 

алгоритмом. 

 
«Добре» Оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких відтворюється 

значна частина навчального матеріалу. 

Студент виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної 

дисципліни, певною мірою може аналізувати матеріал, порівнювати 

та робити висновки. Студент активно працює протягом усього курсу, 

питання висвітлює повно, висвітлення їх завершене висновками, 

виявлене уміння аналізувати факти й події, а також виконувати 

навчальні завдання. У відповідях допущені несуттєві помилки, в 

усних відповідях - неточності, деякі незначні помилки, має місце 

недостатня аргументованість при викладенні матеріалу, нечітко 

виражене ставлення слухача до фактів. 

«Задовільно Оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких відтворюються 

основні положення навчального матеріалу на рівні запам'ятовування 

без достатнього розуміння; студент у цілому оволодів суттю питань з 

даної теми, виявляє знання лекційного матеріалу, навчальної 

літератури, намагається аналізувати факти й події, робити висновки. 

Але на заняттях поводить себе пасивно, відповідає лише за викликом 

викладача, дає неповні відповіді на запитання, припускається грубих 

помилок при висвітленні теоретичного матеріалу. У практичних 

завданнях припущені несуттєві помилки. 

«Незадовільно» Оцінюється завдання, що не виконане, або містить відповіді на рівні 

елементарного відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів, 

фрагментів навчального матеріалу. Студент виявив неспроможність 

висвітлити питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, 

з грубими помилками, відсутні розуміння основної суті питань, 

висновки, узагальнення. У відповідях та практичному завданні 

припущені суттєві помилки. 

 

 

 

 

 



 

 

1.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ  

 

«Відмінно». Студент має глибокі знання з тем практичних занять. 

Доповідь змістовна, ґрунтовна та відповідає вимогам. При підготовці до 

заняття студент використовував творчий підхід, не обмежуючись тільки 

матеріалами підручника або лекції. Під час практичного заняття студент 

активно приймає участь в дискусіях та доповнює відповіді інших. Протягом 

відповіді активно використовує приклади для кращого розуміння матеріалу. 

Під час заняття вдало поєднує теоретичні знання та практичні вміння з даної 

дисципліни. Приймає активну участь у розв’язанні розрахунково-графічних 

робіт. 

 «Добре». Студент знає програмний матеріал повністю. Доповідь 

відповідає вимогам. Студент своєчасно готується до заняття. Під час заняття 

студент відповідає на поставлені запитання. Проте існують проблеми з 

застосуванням прикладів з практичної діяльності. Існують певні помилки в 

трактуванні поставленого питання, не вміє самостійно та творчо мислити, не 

може вийти за межі теми. 

 «Задовільно». Студент знає основну тему заняття, має уявлення про 

поставлене питання, але його знання мають загальний характер. Відповіді 

базуються лише тільки на лекційному курсі і практично не підкріплені 

прикладами. Має певні прогалини в інших темах, на яких базується матеріал 

практичного заняття. 

 «Незадовільно». Студент повністю не знає програмного матеріалу, не 

працює в аудиторії, не готовий відповідати на будь-яке запитання з теми 

практичного заняття. 

 

2.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Самостійна робота студентів є невід’ємною частиною навчального 

процесу в підготовці кваліфікованих фахівців здатних самостійно і творчо 

вирішувати поставлені завдання.   

При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці 

підлягає: самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань, 

виконання індивідуальних робіт з елементами наукового дослідження; 

підготовка та захист реферативних робіт. 

Оцінка за модуль самостійної роботи (зараховано або не зараховано) 

виставляється студенту після закінчення курсу. 

 

 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕФЕРАТИВНОЇ РОБОТИ 
 

Викладене розуміння реферату як цілісного авторського тексту 

визначає критерії його оцінювання: новизна змісту; обґрунтованість вибору 

джерел; ступінь розкриття сутності питання; дотримання вимог до 

оформлення. 

Новизна змісту: 



 

 

а) обґрунтування актуальності теми дослідження; 

б) новизна й самостійність у постановці проблеми, формулювання нового 

аспекту відомої проблеми у встановленні нових зв’язків (міжпредметних, 

внутрішньопредметних, інтеграційних); 

в) уміння працювати з дослідженнями, дотичними до теми реферату, 

аналітичною літературою, уміння систематизувати й структурувати матеріал; 

г) наявність авторської позиції, самостійність оцінок і суджень; 

д) стильова єдність тексту. 

Ступінь розкриття сутності питання: 
а) відповідність плану темі реферату; 

б) відповідність змісту й плану реферату; 

в) повнота й глибина знань з теми; 

г) обґрунтованість способів і методів роботи з матеріалом; 

д) уміння узагальнювати, робити висновки, зіставляти різні точки зору за 

проблематикою питання. 

Обґрунтованість вибору джерел: 

а) оцінка використаних літературних джерел: розгляд найбільш відомих 

робіт з теми дослідження (у т.ч. публікації у періодичних виданнях, статті, 

дисертації та автореферати тощо). 

Дотримання вимог до оформлення: 

а) правильність оформлення посилань на використані літературні 

джерела; 

б) оцінка грамотності й культури викладу наданого матеріалу (у т.ч. 

орфографічної, пунктуаційної, стилістичної культури), володіння 

термінологією; 

в) дотримання вимог до обсягу реферативної роботи. 
 

Відмінно 

 

виконані всі вимоги до написання й захисту реферату: 

позначені проблема й обґрунтована її актуальність, 

зроблений аналіз різних точок зору на проблему й 

логічно викладена власна позиція, сформульовані 

висновки, тема розкрита повністю, витриманий обсяг, 

дотримані вимоги до зовнішнього оформлення, наведені 

правильні відповіді на додаткові питання викладача та 

присутніх у аудиторії 

Добре  
 

основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але 

при цьому допущені деякі недоліки. Не обґрунтовано 

актуальність проблеми, висновки не чіткі. Наявні певні 

неточності у викладенні матеріалу. Вимоги щодо 
оформлення дотримано на належному рівні 

Задовільно  
 

є істотні недоліки стосовно вимог до написання 

реферату. Зокрема: тема розкрита лише частково; 

допущені фактичні помилки в змісті реферату або при 

відповіді на додаткові питання викладача та присутніх у 

аудиторії; під час захисту відсутній висновок  

Незадовільно 

 

тема реферату не розкрита, виявляється істотне 

нерозуміння проблеми, оформлення не відповідає 

встановленим вимогам, відсутня логіка викладу 

представленого матеріалу  



 

 

4.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

 

Під час оцінювання презентації враховуються наступні складові: 

зміст 

 розкрито всі аспекти наведеної тематики презентації; 

 матеріал викиданий у доступній формі; 

 слайди розміщені у логічній послідовності; 

 заключний слайд з узагальненими висновками; 

 бібліографія із зазначенням всіх використаних ресурсів; 

елементи оформлення 

 зміна слайдів; 

 дизайн; 

 анімація: стандартна, або установка ефектів під час зміни 

слайдів; 

 графіки, діаграми, малюнки; 

елементи творчості 

 оригінальність і винахідливі приклади. 

 
Відмінно 

 

У презентації відображено глибоке розуміння та усвідомлення 

матеріалу, творчий підхід до поставлених задач. Під час аналізу-

інтерпретації зроблені самостійні висновки, аргументація, 

висловлене власне ставлення до проблеми. Малюнки, звуки, 

фото, анімації – у кількості, виправданій змістом презентації. 

Робота виконана творчо і самостійно. Презентація 

характеризується оригінальністю 

Добре  
 

Проєкт має чіткі цілі, відповідні темі. Включена інформація 

добута із різноманітних джерел. Проєкт корисний не тільки для 

студентів, які його створили 

Задовільно 
 

Проєкт сфокусований на темі, але не висвітлює її. Наявна певна 

організаційна структура, але вона не явна з показу. Можуть бути 

фактичні помилки чи незрозумілості, але вони не значні 

Незадовільно 

 

Проєкт здається випадковим, нашвидку зробленим, чи 

незакінченим. Наявні значні фактичні помилки, незрозумілості та 

нерозуміння теми 

 



 

 

5.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ (ДОПОВІДІ)  

ЗА ТЕМАМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

При оцінці відповіді звертається увага на наступні компоненти: 

 актуальність описаної проблеми та реальність запропонованого 

механізму вирішення даної проблеми; 

 розкриття проблеми на теоретичному рівні (у порівнянні і з 

обґрунтуваннями); 

 подання власної точки зору (позиції, ставлення) при розкритті 

проблеми; 

 логіка в аргументації свої точки зору, врахування реальних 

обставин суспільного життя та власного життєвого досвіду, практичного 

досвіду; 

 оригінальність підходу до вирішення проблем; 

 узгодженість в тексті ключових тез та аргументів, 

термінологічних понять. 
 

Відмінно 

 

Відображена світоглядна позиція студента, його погляд на 

сутність проблеми. Проблема розкрита на теоретичному рівні, у 

зв’язках і з обґрунтуваннями, з точним і повним використанням 

фахових термінів і понять у контексті відповіді. Робота логічна, 

послідовна, композиційно чітка. Дано аргументацію своєї думки з 

опорою на факти громадського життя або особистий досвід, 

практичний досвід. 

Добре 
 

Представлено власну точку зору при розкритті проблеми. 

Проблема розкрита з використанням основних термінів і понять у 

контексті відповіді (теоретичні зв’язки й обґрунтування не 

присутні або явно не простежуються). Дано аргументацію своєї 

думки з опорою на факти 

Задовільно 
 

Представлено власну позицію за даною проблематикою на 

побутовому рівні без аргументації. 

Незадовільно 

 

Проблема не розкрита або дана інформація (факти громадського 

життя або особистого досвіду, практичний досвід) не в контексті 

завдання. 

 

 

6.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНУ/ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО 

ЗАЛІКУ 

Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який повністю оволодів 

програмним матеріалом, точно й повно виконав практичні завдання; виявив 

творчу самостійність, знання спеціальної літератури, тверді переконання та 

вміння їх захищати, високу комунікативну культуру, уміння робити 

практичні висновки; на семінарських, лабораторних, практичних заняттях 

показав достатній рівень розвитку умінь і навичок точного застосування 

знань. 

Оцінка «добре» виставляється за тих же умов. Відмінність у знаннях 

студента полягає в дещо обмеженому й звуженому прояві тих же якостей, які 



 

 

слугують критеріям відмінної оцінки - творча самостійність, знання 

літератури тощо. Але вже немає тієї свободи викладу матеріалу, як у 

першому випадку, можуть допускатися окремі помилки, що легко 

виправляються самим студентом під час бесіди. 

Оцінка «задовільно» виставляється за повне знання програми та за 

виконання завдань. У цьому випадку студент може й не виявити 

самостійності суджень. Відчувається, що він дещо просто «завчив», однак 

навчальний матеріал він загалом знає. Має певне уявлення про вимоги 

практики, може знайти нові приклади або умови застосування знань на 

практиці. Знає літературу, але, можливо, не всю і не може дати достатньої 

критичної оцінки. Володіє необхідними вміннями. Можливі недоліки в 

аспекті комунікативної культури. 

Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо студент не має повних 

знань. Завдання не виконані або виконані невірно. Уміннями й навичками 

студент не володіє. Навчальної літератури зовсім не знає. 

 

 

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ 

Оцінку «відмінно» заслуговує студент, який успішно виконав курсову 

роботу та під час захисту дає логічно побудовані, послідовні, обґрунтовані 

відповіді на поставлені питання; уміло використовує аналіз та влучно 

підбирає критерії для порівняння загальнотеоретичних понять з 

практичними. Вільно володіє термінологією під час характеристики 

різноманітних понять, уміє виділяти й оцінювати окремі проблеми у галузі. 

Оцінку «добре» заслуговує студент, який володіє повним обсягом знань 

відповідно до навчальної програми, але припускається неточностей у 

відповіді; не завжди може аргументувати та захистити висловлені ним думки 

й положення; має певні навички аналітичної діяльності, але не завжди може 

використати їх у відповіді; опрацював усі рекомендовані джерела, але 

недостатньо оперує ними; використовує для відповіді положення тільки 

окремих наукових праць припускається окремих непринципових помилок під 

час відповіді. 

Оцінку «задовільно» заслуговує студент, який виявив знання не менше 

70% навчального матеріалу, але має низький рівень навичок аналітичної 

роботи, не завжди може використати отриману інформацію під час розгляду 

загальнотеоретичних проблем; має недостатні навички систематизації та 

узагальнення матеріалу; виявив знання основного навчального матеріалу в 

обсязі, потрібному для подальшого навчання та майбутньої професійної 

діяльності, але припускається помилок та неточностей у відповіді. 

Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який виявив істотні 



 

 

прогалини у знаннях основного навчально-програмного матеріалу, допустив 

принципові помилки у виконанні кваліфікаційних завдань і не може 

продовжити навчання без додаткових знань. 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

СТУДЕНТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ 

ІСПИТІВ 

Варіант (білет) складається з не менше як трьох питань, які охоплюють 

теоретичний та практичний матеріал. Кожне питання оцінюється за 4- 

бальною шкалою. 

Знання студентів оцінюється як з теоретичної, так і практичної 

підготовки за такими критеріями: 

- «Відмінно» - студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і 

всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення першоджерел 

та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно 

використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, 

висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, пов'язує програмовий 

матеріал із профілем, демонструє високий рівень засвоєння практичних 

навичок. 

- «Добре» - студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє 

основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, 

аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої 

міркування щодо тих чи інших проблем, але припускається певних 

неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі 

практичного. 

- «Задовільно» - студент в основному опанував теоретичні знання 

навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендовані 

літературі, але не переконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання 

викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на 

питання практичного характеру, виявляє неточності, не вміє оцінювати факти 

та явища, пов'язувати їх з майбутньою діяльністю. 

- «Незадовільно» - студент не опанував навчальний матеріал 

дисципліни, не знає визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, відсутні мислення та сформованість практичних 

навичок. 

 

 

 



 

 

9. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 

1. Оцінювання результатів дистанційного навчання студентів 

коледжу передбачає, що: 

- студенти, які здобувають освіту з використанням технологій 

дистанційного навчання, обов'язково проходять поточне, підсумкове 

(тематичне, семестрове, річне) оцінювання; 

- види та періодичність оцінювання при використанні технологій 

дистанційного навчання визначаються відповідно до форми здобуття освіти 

(очної, індивідуальної тощо); 

2. У синхронному режимі здобувачі освіти можуть: 

• виконувати тести на світній платформі та з урахуванням 

можливостей студентів; 

• виконувати письмові роботи, у тому числі диктанти, із 

використанням відеоінструментів Skype, Zoom тощо; 

• брати участь в усних формах контролю (усний переказ, читання 

напам'ять вірша та прозових текстів, презентація та захист проєктів тощо) із 

використанням відеоінструментів Skype, Zoom індивідуально або в групах; 

• брати участь в онлайн-семінарах та онлайн-форумах із 

використанням відеоінструментів Skype, Zoom або в чатах на платформах 

дистанційного навчання (наприклад, Moodle) у закритих групах Facebook та 

ін.; 

• виконувати інші завдання, які пропонує викладач. 

3. В асинхронному режимі здобувачі освіти можуть: 

• виконувати завдання на освітній платформі; 

• виконувати письмові роботи у текстових редакторах (Word та 

ін.) або у зошитах та надсилати викладачу файли з виконаними завданнями 

електронною поштою, в один із месенджерів (Viber, WhatsApp, Facebook 

тощо) або іншими засобами поштового зв'язку (за відсутністю технічних 

засобів навчання або доступу до мережі Інтернет); 

• писати диктанти з використанням аудіо або відеозаписів, 

створених та надісланих викладачем; 

• знімати на відео або записувати аудіо усних відповідей та 

надсилати файли викладачу засобами електронного зв'язку; 

• виконувати інші завдання, запропоновані викладачем. 

4. Результати оцінювання навчальних досягнень рекомендовано 

повідомляти студентам у такі способи: надсилати в індивідуальному порядку 

шляхом використання одного із засобів зв'язку (електронної пошти, смс- 

повідомлення, повідомлення в одному з месенджерів, повідомлення по 

телефону тощо). 



Розподіл балів, що присвоюється здобувачам фахової передвищої освіти за 

підсумкового контролю «семестрова» 

 

 

Види робіт 

 

Лекції  

Практичні 

заняття 

Самостій- 

на робота 

Модульний 

контроль 

 

ІНДЗ 

Загаль-

ний бал 

Максимально 

можлива 

кількість балів 

      

100 

 

 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам фахової передвищої освіти за 

підсумкового контролю «залік» 

 

 

Види робіт 

 

Лекції  

Практич

ні 

заняття 

Самостій- 

на робота 

Модуль-

ний 

контроль 

 

ІНДЗ 

 

Залік 

Загаль-

ний бал 

Максимально 

можлива 

кількість балів 

       

100 

 

 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам вищої освіти за підсумкового 

контролю «іспит» 

 

Види робіт 

 

Лекції  

Практи

чні 

заняття 

Самостій- 

на робота 

Модуль-

ний 

контроль 

 

ІНДЗ 

 

Іспит 

Загаль-

ний бал 

Максимально 

можлива 

кількість балів 

       

100 

 

Підсумкова оцінка з дисципліни за 100-бальною шкалою обчислюється як 

середнє арифметичне значення (САЗ) всіх отриманих здобувачем освіти оцінок 

з наступним переведенням їх у бали за такою формулою: 

 

    
         

 
, 

 

де БПК – бали з поточного контролю;  

САЗ – середнє арифметичне значення усіх отриманих здобувачем освіти 

оцінок (з точністю до 0,01);  

ПКmах  – максимально можлива кількість балів з поточного контролю. 

Відсутність здобувача освіти на занятті у формулі приймається як «0».  


