
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ПВНЗ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ПВНЗ «НЕУ» № 6 Ч 
від "ЗО" 2017 р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КРИТЕРІЇ ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

СТУДЕНТІВ У ПВНЗ «НЕУ»

СХВАЛЕНО



ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КРИТЕРІЇ ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

СТУДЕНТІВ У ПВНЗ «НЕУ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального 
процесу передбачає використання рейтингового оцінювання рівня успішності 
студентів, поопераційний контроль і накопичення рейтингових балів за різнобічну 
навчально-пізнавальну діяльність студента упродовж усього періоду навчання.

1.2. Оцінювання навчальних досягнень студентів має сприяти:

- підвищенню мотивації студентів до систематичної навчально-пізнавальної 
діяльності впродовж семестру та навчального року, переорієнтації їх цілей з отримання 
позитивної оцінки на формування стійких компетенцій;

- відкритості контролю, який базується на ознайомленні студентів на початку 
вивчення дисципліни з переліком, формами та змістом контрольних завдань, 
критеріями та порядком їх оцінювання;

- подоланню елементів суб’єктивізму при оцінюванні успішності студентів, що 
забезпечується впровадженням, різнобічних форм контролю, врахуванням при 
оцінюванні знань усіх видів навчальної роботи студента впродовж семестру 
(самостійної роботи, виступів на засіданнях наукових гуртків, конференцій тощо),

- розширенню можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, 
розвитку їх творчого мислення та здорової конкуренції

1.3. Положення унормовує дрганізацію поточного, модульного та підсумкового 
семестрового контролю знань студентів і методику переведення показників академічної 
успішності за рейтинговою системою у систему оцінок за національною шкалою та 
шкалою ЕСТЬ.

1.4. Положення розроблено на підставі:
• Положення про організацію навчального процесу в НЕУ;
• Закону України „Про вищу освіту”;
• Постанов Кабінету Міністрів України:
-від 05.09.1996 р. № 1074 „Положення про державний вищий заклад освіти”;
-від 20.01.1997 р. №38 (№1264 від 14.11.1997 р., № 547 від 06.04.1999 р.) 

„Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними 
закладами”.

• Наказів Міністра освіти і науки України:
-від 02.06.1993 р. № 161 „Положення про організацію навчального процесу у 

вищих навчальних закладах”;



-від 06.06.1996 р. №191/153 „Положення про академічні відпустки та 
повторне навчання у вищих закладах освіти”;

-від 15.07.1996 р. № 245 „Положення про порядок переведення, відрахування 
та поновлення студентів вищих закладів освіти”.

-Від 23.01.2004. № 48 «Тимчасове положення про організацію навчального 
процесу в кредитно модульній системі підготовки фахівців».

-Від 23.01.2004. № 49 «Про затвердження Програми дій щодо реалізації 
положень Булонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004- 
2005 роки»

-  Від 20.10.2004 № 812 «Про особливості впровадження кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу»

• Навчального посібника
- Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За 

редакцією В.Г. Кременя. -  Тернопіль, 2004. -  384 с. (затверджено МОН України, 
лист №14/18.2-1868 від 02.08.2004 р.)

2. Організація і проведення модульного та підсумкового (семестрового)
контролю

2.1. Зарахування залікових модулів
2.1.1. Контроль навчальної діяльності студентів здійснюється за допомогою 
рейтингової системи оцінювання за 100-бальною шкалою.
2.1.2. Зарахування залікових модулів (дисциплін), включених в індивідуальний 
навчальний план студента, здійснюється за результатами поточного і модульного 
контролю якості знань студента протягом навчального року без організації 
екзаменаційних сесій.

2.1.3. Студент отримує підсумкову оцінку із зарахуванням йому навчальної 
дисципліни у даному семестрі, якщо він виконав всі види навчальної 
роботи, передбачені навчальною програмою, без порушення 
встановлених термінів, успішно пройшов модульний контроль і набрав 
кількість балів, яка відповідає позитивній підсумковій семестровій 
модульній оцінці (не менше 60).

2.1.4. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається як
середньозважена результатів засвоєння окремих модулів. Вона 
визначається у балах, за національною шкалою, за шкалою ЕСТБ. 
Методика урахування складових для підсумкового контролю
визначається викладачем та наводиться у робочій програмі дисципліни.

2.1.5. При визначенні оцінки за заліковий модуль враховуються результати 
поточного контролю під час практичних, лабораторних, семінарських 
занять, колоквіумів, за самостійні та контрольні роботи, які відбулися в



процесі вивчення модулю, а також результати захисту індивідуальних 
завдань, передбачених робочою навчальною програмою.

2.1.6. Викладач /лектор/ зобов’язаний ознайомити студентів з критеріями та 
особливостями оцінювання і визначення підсумкової оцінки на початку 
вивчення навчальної дисципліни.

2.2. Проведення модульного контролю
2.2.1. Модульний контроль проводиться за навчальним матеріалом окремих 

модулів після завершення лекційних і практичних занять в письмовій або 
письмово-усній формі.

2.2.2. Завдання для модульної контрольної роботи та критерії їх оцінювання 
розробляються лектором. Він проводить і оцінює модульні контрольні 
роботи.

2.2.3. Тривалість проведення письмового модульного контролю становить 1 або 2 
академічні години. Модульний контроль проводиться за рахунок годин, 
відведених на самостійну роботу.

2.2.4. Письмові контрольні роботи зберігаються на кафедрі до кінця навчального 
року.

2.2.5. Модульний контроль та терміни його проведення планують згідно з 
графіком навчального процесу. Деканат складає графік проведення 
модульних контрольних робіт. Для того, щоб уникнути перенавантаження 
студентів, проводиться не більше 2-х модульних контрольних робіт в 
академічній групі протягом одного дня.

2.2.6 Питання підсумкової модульної контрольної роботи, критерії оцінювання 
контрольних завдань доводяться викладачем до відома студентів на початку 
вивчення навчальної дисципліни. Перед проведенням модульного контролю 
викладач знайомить студентів із зразками контрольних завдань.

2.2.7. Питання, за якими здійснюється підсумковий модульний контроль з 
навчальної дисципліни, мають бути на відповідній кафедрі, можуть 
розміщуватись на сайті факультету в електронній формі і видаватись 
студентам за їх вимогою

2.2.8. Результати перевірки письмових контрольних завдань доводяться до відома 
студентів не пізніше ніж через два робочі дні після їх виконання.

2.2.9. Студент, який не згоден з отриманою за результатами модульного контролю 
оцінкою, має право подати апеляцію безпосередньо після оголошення 
оцінки. У цьому випадку завідувач кафедри призначає апеляційну комісію, 
яка зобов’язана розглянути апеляцію в присутності студента.

2.3. Порядок перескладання модулів



2.3.1. Студент, який з поважної причини не зміг з'явитися на модульний контроль, 
за дозволом декана може складати пропущений модульний контроль у 
визначений деканатом термін.

2.3.2. Студент, який отримав від ЗО до 59 балів за результатами підсумкового 
оцінювання модулю, допускається до повторного виконання завдань 
модульної контрольної роботи у двотижневий період після закінчення 
модулю. Студент, який отримав менше ЗО балів, вважається невстигаючим і 
повинен повторно прослухати курс навчання з цього модулю. Термін 
навчання у цьому випадку може перевищувати нормативний на один рік. 
Різниця між граничним нормативним терміном навчання не фінансується з 
державного бюджету.

2.3.3. Якщо студент не виконав усіх видів навчальних завдань, передбачених 
навчальним планом з цієї дисципліни, або не ліквідував заборгованість у 
двотижневий період після закінчення модулю, викладач в екзаменаційно- 
заліковій відомості робить запис „не допущений”.

2.3.4. У разі, якщо студент не набрав більше 59 балів і після повторного 
виконання завдань у двотижневий період, тоді в екзаменаційно-заліковій 
відомості викладач робить запис „не зараховано” або „незадовільно”.

2.3.5. Студент, який пропустив контрольні заходи з поважних причин 
(документально обґрунтованих), зобов’язаний повідомити деканат про 
причини пропуску не пізніше наступного дня проведення контролю та в 
тижневий строк після одужання подати довідку медичного закладу. У 
випадку, якщо студент виконав усі види навчальних завдань з дисципліни, 
але був відсутній на контрольних заходах модульного контролю без 
поважних причин, викладач в екзаменаційно-заліковій відомості робить 
запис „не з’явився”.

2.3.6. Студенти, які за даними екзаменаційно-залікових відомостей отримали 
протягом семестру не більше двох незадовільних (менше 59 балів) оцінок 
або „не зараховано” допускаються до перескладання дисципліни. 
Перескладання допускається не більше двох разів: один раз викладачу, 
другий -  комісії, яка створюється деканом факультету. Оцінка другого 
перескладання є остаточною. Ліквідування академічної заборгованості в 
цьому випадку відбувається тільки після закінчення поточного семестру, 
але до початку нового семестру у встановлений деканатом час за 
додатковими відомостями (листками).

2.3.7. Студенти, які у встановлений термін не ліквідували академічну 
заборгованість за попередній семестр, або отримали протягом семестру 
більше двох незадовільних оцінок, відраховуються із університету.



2.3.8. Студенти, які з навчальної дисципліни за результатами усіх модульних 
контролів за семестр набрали від 35 до 49 балів, зобов'язані складати залік 
або екзамен. Підсумковий контроль у формі екзамену (заліку) можуть також 
складати студенти, які бажають покращити позитивну семестрову оцінку, 
отриману за результатами модульних контролів.

З.Методика оцінювання успішності студентів при проведенні
модульного контролю

3.1. Оцінювання поточної навчальної діяльності
3.1.1. При поточному контролі оцінці підлягають: систематичність роботи на 
семінарських (практичних, лабораторних) заняттях, рівень знань, продемонстрований у 
відповідях і виступах, активність при обговоренні питань, результати виконання і 
захисту лабораторних робіт, тощо.

Форми оцінювання поточної навчальної діяльності мають бути 
стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної підготовки.
3.1.2 Оцінювання індивідуальних завдань студента

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише при 
успішному їх виконанні та захисті. Кількість балів, яка нараховується за різні 
види індивідуальних завдань залежить від їх об’єму та значимості. Вони 
додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність. 
3.1.3. Оцінювання самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною 
роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. 
Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу контролюється при 
підсумковому модульному контролі.

3.2. Оцінювання модуля

3.2.1. При виставленні балів за модульний контроль оцінці підлягають: рівень 
теоретичних знань та практичні навички з тем, включених до змістових модулів, 
самостійне опрацювання тем, проведення розрахунків, лабораторних робіт, написання 
рефератів, ессе, підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів, їх переклад з 
іноземної мови, підготовка анотацій публікацій тощо.
3.2.2. Підсумкова кількість балів за змістовий модуль може виставлятися за вибором 
викладача:
а) як сума балів результуюча за усіма поточними формами контролю, передбачених 
робочою навчальною програмою дисципліни;
б) з урахуванням поточних оцінок та оцінки за підсумкову контрольну роботу 
Методика урахування складових модульного контролю визначається викладачем 
та наводиться у робочій програмі дисципліни.



3.2.3. Рекомендується протягом семестру проводити не більше 4-х модульних 
контрольних робіт з одного навчального предмету (виходити з розрахунку 1 
кредит -  1 контрольна робота). Може проводитись одна модульна 
контрольна робота з навчальної дисципліни за підсумками семестру.

3.2.3. Співвідношення між результатами оцінювання видів навчальної роботи у 
підсумковому модульному контролі

Методика оцінювання успішності студентів залежить від виду навчальної 
дисципліни: а) суто лекційний курс; б) лекційно-практичний, лекційно-
лабораторний або лекційно-семінарський курс; в) практичний або лабораторний 
курс. При цьому слід керуватися такими рекомендаціями:
- із суто лекційних дисциплін 60-70% оцінки модульного контролю складає 

результат письмової контрольної роботи, а решту 40-30% - сумарна оцінка за 
реферати з теоретичних проблем дисципліни та інші види індивідуальних 
завдань;
- із лекційно-практичних, лекційно-лабораторних або лекційно-семінарських 
дисциплін 60-50% оцінки модульного контролю виставляє лектор на підставі 
результатів перевірки рівня засвоєння теоретичного матеріалу дисципліни 
(теоретичний компонент оцінки). Теоретичний компонент оцінки складається з 
результатів контрольних робіт за кожен змістовний модуль, або із сумарної 
оцінки результатів контрольних робіт та певних видів індивідуальних завдань. 40- 
50% оцінки (практичний компонент) виставляє викладач, який веде практичні, 
лабораторні або семінарські заняття. Практичний компонент оцінки модульного 
контролю складається із результатів усних та письмових відповідей під час 
занять, оцінки письмових домашніх завдань, виконання та захисту лабораторних 
робіт, тощо;
- із суто практичних або лабораторних курсів 40-50% оцінки модульного 
контролю складає результат письмової (тестової) контрольної роботи,40- 30% - 
поточна успішність, 20% - інші форми контролю практичних навичок.
Приклад 1.

Змістовний модуль 1
Види

навчальної
роботи

Поточне 
тестування та 

самостійна робота

Модульна КР ІНДЗ Загальна 
кількість балів

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці
30% 60% 10% 100

Приклад 2.
Змістовний модуль 2

Види навчальної 
роботи

Поточне тестування та 
самостійна робота

Модульна КР Загальна кількість 
балів



Відсоток у 
підсумковій оцінці 40% 60% 100

3.3.. Оцінювання навчальної дисципліни
3.3.1. Навчальна дисципліна може складатись з одного або декількох змістовних 
модулів. Оцінка з навчальної дисципліни виставляється як середньозважена 
оцінок за модулі, на які структурована навчальна дисципліна.
3.4.2. Оцінка з дисципліни виставляється студентам, яким зараховані усі 
змістовні модулі .
3.4.3. До кількості балів, яку студент набрав з дисципліни можуть додаватися 
заохочувальні бали за публікації наукових робіт, участь в олімпіадах за профілем 
дисципліни тощо. Загальна кількість балів не може перевищувати 100.

Співвідношення між результатами оцінювання змістовних модулів у загальній
оцінці навчальної дисципліни

Приклад 1
Назва навчальної дисципліни

Назва
змістовного

модулю

Змістовний 
модуль 1

Змістовний 
модуль 2

і н д з Загальна 
кількість балів

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці
50% 40% 10% 100

Приклад 2
Назва навчальної дисципліни

Назва
змістовного

модулю

Змістовний # 
модуль 1

Змістовний 
модуль 2

Змістовний 
модуль 3

Загальна 
кількість балів

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці
40% 40% 20% 100

3.3. Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалою ЕСТБ та 
за національною шкалою

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності

Оцінка
ЕСТ8

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики

для заліку

90-100 А відмінно

зараховано
82-89 В

добре74-81 С



64-73 Б задовільно
60-63 Е

35-59 ЕХ
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання

0-34 Е

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни

3.4. Критерії оцінювання знань, вмінь, компетенцій студентів з навчальної 
дисципліни

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 3 
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.

3.5. Критерії оцінювання заліків
Під час проведення заліків навчальні досягнення студентів оцінюються за 

двобальною шкалою: зараховано, незараховано.
Оцінка «зараховано» (60-100 балів) ставиться студентові, який виявив 

знання основного навчального матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого 
навчання і майбутньої роботи за фахом, здатний виконувати завдання, 
передбаченні програмою, ознайомлений з основною рекомендованою 
літературою; при виконанні завдань припускається помилок, але демонструє 
спроможність їх усувати.

Оцінка «незараховано» (1-59 балів) ставиться студентові, який допускає 
принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не може 
продовжити навчання чи розпочати професійну діяльність без додаткових занять з 
відповідної дисципліни.

3.6. Критерії оцінювання екзаменів (диференційованих заліків)
Оцінка «відмінно» (90-100 балів) 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» (74-89 балів) виставляється за тих же умов. Відмінність у 
знаннях студента полягає в дещо обмеженому й звуженому прояві тих же якостей, 
які слугують критерієм 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» (60-73 балів) 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» (1-59 балів) виставляється, якщо студент не має 
повних знань. Завдання не виконані або виконані невірно. Уміннями й навичками 
студент не володіє. Навчальної літератури зовсім не знає.

3.7. Критерії оцінювання практики
Оцінка «відмінно» (90-100 балів) студент отримує в тому випадку коли 

повністю виконав програму практики, представлений звіт за структурою, обсягом 
і змістом відповідає вимогам програми практики. Основні положення звіту 
глибоко обґрунтовані, логічні? Висока старанність у виконанні, бездоганне 
зовнішнє оформлення. Захист звіту впевнений і аргументований.

Оцінка «добре» (74-89 балів) ставиться в тому випадку, коли студент 
повністю виконав програму практики, звіт за структурою, обсягом і змістом 
відповідає вимогам. Основні положення звіту достатньо обґрунтовані, незначне 
порушення послідовності. Достатня старанність у виконанні, добре зовнішнє 
оформлення. Захист звіту аргументований, але з деякими неточностями в 
другорядному матеріалі, які студент сам виправляє.

Оцінка «задовільно» (60-73 балів) ставиться в тому випадку, коли студент 
повністю виконав програму практики, звіт відповідає вимогам програми 
практики, але має неточності за структурою і змістом. Основні положення звіту 
недостатньо обґрунтовані з порушенням послідовності. Посередня старанність у 
виконанні, зовнішнє оформлення задовільне. Захист звіту із значними 
помилками, які студент сам виправляє з допомогою викладача.

Оцінка «незадовільно» (1-59 балів). Відсутня систематичність у роботі 
студента, який виконав програму практики (більше 50%), звіт відповідає вимогам



програми практики, але має значні неточності за структурою і змістом. Основні 
положення звіту недостатньо обґрунтовані з порушенням послідовності. 
Посередня старанність у виконанні, зовнішнє оформлення задовільне. Захист 
звіту з великими помилками і прогалинами, які студент не може виправити.
3.8. Критерії оцінювання курсових робіт студентів

Оцінка «відмінно» (90-100 балів) ставиться за курсову роботу, котра має 
теоретичне і практичне значення, композиційну чіткість, у якій критично і творчо 
використано літературу з теми, зроблено якісний аналіз зібраного матеріалу, 
аргументовані висновки й узагальнення, що характеризується високим рівнем 
наукової, мовної і стилістичної культури, охайно і грамотно оформлена. При 
захисті курсової роботи її автор виявив знання з проблеми дослідження, вільне 
володіння нормами літературної мови.

Оцінка «добре» (74-89 балів) ставиться тоді, коли робота має позитивні 
якості, властиві курсовій роботі з оцінкою «відмінно», але в ній допущені наукові, 
стилістичні, орфографічні й пунктуаційні помилки, не повний список 
використаної літератури, не критично використані окремі джерела.

Оцінка «задовільно» (60-73 балів) ставиться тоді, коли тему розкрито, 
проаналізовано фактичний матеріал, але студент не завжди виявляв самостійність, 
у роботі зустрічаються порушення системи викладу, немає композиційної чіткості.

Оцінка «незадовільно» (1-59 балів) ставиться тоді, коли тему не розкрито, 
поверхово проаналізовано фактичний матеріал, студент не виявляв самостійність, 
у роботі зустрічаються серйозні порушення системи викладу, немає композиційної 
чіткості. Студент не володіє аналітико-синтетичними вміннями й навичками, не 
знає сучасних досягнень науки з*теми дослідження.

3.9. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за результатами 
виконання ККР, відповіді на державних екзаменах

Варіант (білет) складається не менше з трьох питань, які охоплюють теоретичний 
та практичний матеріал. Кожне питання оцінюється за національною 
(чотирьохбальною) системою оцінок «5», «4», «З» і «2».

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 теоретичними знаннями 
навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 
літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання 
викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на 
запитання 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.

При визначенні остаточної оцінки відповідей на питання екзаменаційних 
білетів (варіанту) підсумовується загальна кількість отриманих балів і ділиться на 
число завдань.

3.10. Критерії оцінювання випускних кваліфікаційних робіт студентів 
(захист дипломних проектів)

Під час оцінювання випускної кваліфікаційної роботи студента керівник та 
члени комісії дотримуються таких загальних критеріїв:

- ступінь розробленості теми;
- повнота охоплення різних літературних джерел;
- підходи до розгляду досліджуваної проблеми;
- самостійність та творчий підхід до написання кваліфікаційної роботи;
- послідовність та логіка викладу матеріалу;
- правильність та обґрунтованість висновків;
- стиль викладу;
- акуратність та правильність оформлення кваліфікаційної роботи;
- доказовість та обґрунтованість виступу студента під час захисту роботи.
Оцінка «відмінно» (90-100 балів) ставиться, коли студент: виконав

кваліфікаційну роботу, яка має теоретичне й практичне значення; глибоко і повно 
розкрив зміст досліджуваної проблеми; критично й творчо використав літературу 
з теми; володіє методами дослідження; зіставляє різні думки, аргументує власну 
точку зору; володіє спеціальною термінологією; грамотно ілюструє твердження 
прикладами, результатами спостережень і експериментів; системно, логічно й 
повно викладає матеріал; не допускає фактичних помилок; володіє культурою 
писемного мовлення, демонструє багатство словникового запасу, знання 
термінології.



Оцінка «добре» (74-89 балів) ставиться, коли студент достатньо повно 
розкриває зміст проблеми; вміє аналізувати використану літературу, але не 
завжди критично; вживає спеціальну термінологію, але не завжди доцільно; вміє 
зіставляти думки, твердження, відстоювати власну думку та ілюструвати 
теоретичні положення прикладами, результатами власних спостережень, даними 
експериментальних досліджень; має багатий словниковий запас; допускає 2-3 
неточності при обґрунтуванні висновків та узагальнень; мають місце окремі мовні 
помилки й огріхи.

Оцінка «задовільно» (60-73 балів) ставиться, коли студент розкриває тему 
дослідження недостатньо глибоко; мало користується спеціальною термінологією, 
допускає помилки у вживанні термінів; не завжди виявляє самостійність в оцінці 
фактів; мало наводить прикладів, допускає помилки у висновках та 
узагальненнях; викладає матеріал непослідовно, з порушенням системності, не 
забезпечуючи композиційної стрункості роботи; допускає помилки в мовному 
оформленні; вирішує поставлені завдання фрагментарно, не пов'язуючи зміст 
суміжних дисциплін; список літератури не повний, не досить критично 
використано окремі джерела.

Оцінка «незадовільно» (1-59 балів) ставиться, коли студент: демонструє 
нерозуміння сутності досліджуваної проблеми; не володіє спеціальною 
термінологією; не використовує теоретичні знання для розв'язання практичних 
завдань; не вміє систематизувати та узагальнювати матеріал; не може 
аргументувати власну думку; допускає фактичні помилки; має бідний запас 
спеціальних термінів, порушує послідовність викладу думок.


