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ВСТУП
«Положення

щодо

оцінювання

знань

та

вмінь

студентів

Харківського національного університету будівництва та архітектури за
Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою» (даліПоложення)

розроблено на підставі

Закону України «Про вищу освіту»,

наказу МОН України від 16.10.2009р. № 943 «Про запровадження у вищих
навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи»,
листа МОН України від 26.02.2010р. № 1/9-119 «Про Методичні рекомендації
щодо запровадження Європейської

кредитно-трансферної системи та її

ключових документів у вищих навчальних закладах», постанови Кабінету
Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної
рамки кваліфікацій», «Положення щодо оцінювання знань та вмінь студентів
за кредитно-трансферною системою», затвердженого наказом по університету
від 27.09.2012р. №271 та «Положення про організацію освітнього процесу в
Харківському національному університету будівництва та архітектури»,
затвердженого наказом по університету від 03 квітня 2015р. №79.
Одне з основних завдання даного Положення полягає в тому, щоб
ув’язати результати навчання, отримані компетентності та навчальне
навантаження на основі кредитів ЄКТС.
1 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
1.1 Основні терміни Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи організації освітнього процесу
Бал – це одиниця кількісної оцінки успішності засвоєння кожної
навчальної дисципліни освітньої програми. Бал є цілим числом. Максимальне
значення балів дорівнює 100 для кожної навчальної дисципліни, практики,
курсового проекту (роботи) за семестр.
Бальна оцінка з навчальної дисципліни – це кількість балів,
одержаних у підсумку впродовж семестру, нарахованих за успішно виконані
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елементи (змістові модулі) обсягу навчальної дисципліни. Бальна розкладка –
це розподіл балів за елементами обсягу навчальної дисципліни, що
завершуються елементами контролю. Цей розподіл вказується в робочій
програмі навчальної дисципліни.
Вища освіта - це сукупність систематизованих знань, умінь і
практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і
громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей,
здобутих у вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній
галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю
є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти.
Галузь знань – це основна предметна область освіти і науки, що
включає групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна
підготовка.
Державна атестація складається з державного екзамену зі спеціальності
або (і) захисту кваліфікаційної (бакалаврської, дипломної, магістерської)
роботи (проекту) відповідно до освітньо-професійної програми (ОПП) або
освітньо-наукової програми (ОНП) спеціальності.
Державну атестацію випускників здійснює екзаменаційна комісія на
завершальному етапі навчання з метою встановлення фактичної відповідності
рівня здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей вимогам
освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ).
Диференційований залік визначається ОПП чи ОНП та навчальним
планом спеціальності, є формою підсумкового контролю з навчальної
дисципліни, полягає в оцінці засвоєння студентом теоретичного навчального
матеріалу з окремої дисципліни та на підставі результатів виконаних ним
лабораторних,

практичних

й

індивідуальних

завдань

(розрахункових,

графічних тощо).
Екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом
теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни
(модуля) в семестрі.
5

СВО СТП ХНУБА 162-2015
Екзаменаційна складова бальної оцінки – це частина бальної оцінки,
яку студент може набрати тільки під час складання екзамену з навчальної
дисципліни. Звітна складова бальної оцінки – це частина бальної оцінки, яку
студент може набрати тільки під час захисту виконаного курсового проекту
(роботи), тренінгу або практики.
Залік складається за результатами поточного і модульного контролів з
навчальної дисципліни і виставляється, як правило, на останньому лекційному,
практичному, лабораторному або семінарському занятті в семестрі в відомість
та залікову книжку (може здійснюватися без обов'язкової присутності
студента).
Засоби діагностики якості вищої освіти - галузевий нормативний
документ, в якому встановлюються вимоги до стандартизованих методик,
призначених для кількісного і якісного оцінювання ступеня вищої освіти
особи вимогам ОКХ відповідної спеціальності.
Здобувачі вищої освіти – це особи, які навчаються в університеті на
першому чи другому

рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня і

кваліфікації бакалавра чи магістра.
Змістовий модуль – це система навчальних елементів модуля, що
поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові.
Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи
(ЄКТС) – це одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження
здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних)
результатів навчання. Обсяг одного кредиту

ЄКТС

становить 30 годин.

Навантаження одного навчального року за денною формою навчання
становить 60 кредитів ЄКТС.
Компетентність (компетентності) - це динамічна комбінація знань,
розуміння, вмінь, цінностей, інших особистих якостей, що описують
результати навчання за ОПП чи ОНП. Компетентності покладені в основу
кваліфікації випускника. Компетентність (компетентності), які набуваються
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для реалізації здатності особи до ефективної діяльності не слід плутати з
компетенцією (компетенціями) як наданими особі повноваженнями.
Контактні години – це навчальний час, що проводиться студентами в
безпосередньому контакті з викладачем під час лекцій, лабораторних,
практичних, семінарських занять, консультацій.
Контроль якості - це процес оцінювання якості, який сфокусований на
вимірюванні якості закладу вищої освіти (вищого навчального закладу) або
ОПП чи ОНП, включає певний набір методів, процедур, інструментів, що
розроблені і використовуються для визначення відповідності реальної якості
встановленим стандартам. Ключовим елементом контролю якості є система
доказів правильності оцінки якості.
Контрольні заходи включають поточний, модульний і підсумковий
контроль з використанням шкали університету в балах, національної шкали та
шкали ЄКТС.
Модуль - це поіменована, цілісна, структурована та певним чином
документована змістова частина відповідної ОПП або ОПН підготовки
фахівця, яка повинна бути засвоєна студентом в ході реалізації різних форм
освітнього процесу і забезпечує здобуття ним відповідних компетентностей.
Модульний

контроль

передбачає

проміжне

оцінювання

якості

засвоєння студентом теоретичного і практичного матеріалу певного змістового
модуля навчальної дисципліни.
Навантаження студента – це час, який студент певного рівня (циклу)
вищої освіти потребує для досягнення визначених (очікуваних) результатів
навчання.

Цей

час

охоплює

всі

види

навчальної

роботи:

лекції,

семінарські і практичні заняття, консультації, самостійну роботу, складання
екзаменів тощо.
Навчальна дисципліна або її частина (модуль) – це вид навчальної
роботи, за якою навчальним планом передбачена форма підсумкового
контролю – екзамен або залік (диференційований залік).
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Навчальний план спеціальності (спеціалізації) – це нормативний
документ університету,
підставі

який

складається за встановленою формою

ОПП чи ОНП та структурно-логічної схеми

підготовки

на
і

затверджується Вченою радою університету.
Накопичення кредитів – це процес послідовного одержання кредитів за
навчання в рамках ОПП чи ОНП, відповідно до вимог якої потрібно отримати
певну кількість кредитів для її успішного завершення. Кредити присвоюються
й накопичуються лише тоді, коли успішне досягнення студентом визначених
(очікуваних) результатів навчання підтверджене оцінюванням. Кредити
можуть взаємно визнаватися між освітніми програмами в одному навчальному
закладі, між різними закладами в межах країни або на міжнародному рівні. У
будь-якому разі лише вищий навчальний заклад, що присуджує кваліфікацію,
визначає, які кредити, одержані в інших вищих навчальних закладах, можуть
бути зараховані як частина освіти, необхідної для присудження кваліфікації.
Національна рамка кваліфікацій (НРК) - це цілісний міжнародно
зрозумілий

опис

національної

шкали

кваліфікацій

у

термінах

компетентностей, через який усі кваліфікації та інші навчальні досягнення,
зокрема у вищій освіті, можуть бути виражені й співвіднесені між собою в
узгоджений спосіб.
Освіта - це будь-яка цілеспрямована й організована діяльність, за
концепцією Міжнародної стандартної класифікації освіти, для задоволення
навчальних потреб (потреби навченості), яку в деяких країнах називають
окультуренням або підготовкою. Освіта – це організована й послідовна
комунікація заради навченості. Комунікація розглядається як взаємодія між
певною кількістю осіб, що пов’язана з передаванням інформації.
Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої
освіти і науки, що провадиться в університеті через систему науковометодичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння,
примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей
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здобувачами вищої освіти, а також на формування гармонійно розвиненої
особистості.
Освітній процес організовується в університеті відповідно до ЄКТС системи

трансферу і

Європейському

накопичення кредитів, що

просторі

вищої

освіти

з

метою

використовується
надання,

в

визнання,

підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній
мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні,
нормуванні та обліку навчального навантаження здобувача вищої освіти,
необхідного для досягнення визначених результатів навчання у кредитах
ЄКТС.
Організація освітнього процесу з підготовки фахівців з вищою освітою
здійснюється

навчальними

підрозділами

університету

(факультетами,

кафедрами, центрами освіти і навчання тощо) за відповідними ОПП чи ОНП
рівнів вищої освіти: перший - бакалаврський рівень; другий - магістерський
рівень.
Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) – це галузевий
нормативний документ, в якому узагальнюється зміст вищої освіти,
відображаються мета та завдання професійної підготовки, визначається місце
фахівця - випускника університету в структурі галузей економіки держави і
вимоги до його компетентностей, інших соціально важливих властивостей та
якостей.
Освітня програма – це система освітніх компонентів на відповідному
рівні вищої освіти в межах спеціальності (спеціалізації), що визначає вимоги
до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, зміст
навчання, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення,
кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, форми
атестації, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими
повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.
Освітня програма є нормативним документом, затвердженим Вченою
радою університету. В освітній програмі встановлюються вимоги до обсягу й
9
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рівня освіти та професійної підготовки фахівця відповідного ступеня вищої
освіти певної спеціальності (спеціалізації). Освітня програма використовується
для розробки нормативної та вибіркової частин змісту підготовки фахівця,
навчального плану, програм навчальних дисциплін та практичної підготовки.
Оцінка - будь-яка кількісна або якісна міра на основі визначених
критеріїв, які використовуються для опису результатів оцінювання в окремій
навчальній дисципліні (модулі) або в освітній програмі в цілому.
Оцінка з навчальної дисципліни – це цілочисельне значення
традиційної державної п’ятибальної шкали, що отримується наприкінці
семестру після складання екзамену, одержання заліку, захисту звіту з
практики, курсового проекту (роботи), тренінгу переведеним з 100-бальної
оцінки.
Оцінювання студентів – це формалізований процес визначення рівня
опанування студентом запланованих (очікуваних) результатів навчання, що є
необхідним для вдосконалення освітнього процесу, підвищення ефективності
викладання навчальних дисциплін й професійного розвитку здобувачів вищої
освіти.
Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних
занять і має на меті перевірку рівня засвоєння студентом навчального
матеріалу під час контактних годин, самостійної роботи, виконання
індивідуальних завдань.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів
навчання на певному рівні вищої освіти або на окремих його завершальних
етапах в об’ємі визначеного модуля. Підсумковий контроль включає як
семестровий контроль, так і державну атестацію студента.
Результати навчання – це сукупність компетентностей, що виражають
знання, розуміння, вміння, цінності, інші особистісні якості, які набув студент
після завершення освітньої програми або її окремої компоненти зі
спеціальності (спеціалізації). Результати навчання в сукупності з критеріями їх
оцінювання визначають досягнення особою мінімальних вимог до присвоєння
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кредитів, тоді як виставлення оцінок ґрунтується на зіставленні реальних
навчальних досягнень студента із мінімальними вимогами. Реальні результати
навчання відрізняються від навчальних цілей (очікуваних результатів) і
відносяться до навчальних досягнень студента, тоді як цілі навчання є
намірами

викладача

в

опануванні

змістом

навчальної

дисципліни

(запланованими результатами). Термін «результати навчання» є одним з
визначальних термінів Болонського процесу і важливий для розуміння та
порівняння розмаїття академічних ступенів (кваліфікацій) в Європі, зміни
освітньої парадигми з процесної на результатну. Останнє означає перехід від
підходу в побудові освітніх програм і методики викладання навчальної
дисципліни, орієнтованої на викладача, до студентоцентрованого підходу в їх
призначенні і дії.
Рейтинг – це розрахункова величина, що дає можливість порівнювати
підсумкові показники успішності студентів. Він має два варіанти: семестровий
рейтинг і підсумковий рейтинг з опанування окремим модулем або цілісною
освітньою програмою.
Робочий навчальний план спеціальності (спеціалізації) складається для
конкретизації планування освітнього процесу в поточному навчальному році
на підставі

навчального плану та графіка навчального процесу і

затверджується ректором університету.
Семестрова складова бальної оцінки – це частина оцінки в балах, яку
студент має можливість набрати протягом семестру за елементи (змістові
модулі) обсягу навчальної дисципліни, визначені робочою програмою, або за
етапи виконання курсового проекту (роботи), тренінгу або практики.
Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену
або заліку (диференційованого заліку) з відповідної навчальної дисципліни
(модуля) в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальним та робочим
навчальними планами і робочою програмою навчальної дисципліни, захисту
курсового проекту (роботи), звіту з практики. Семестровий контроль
проводиться

в

терміни,

встановлені
11
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індивідуальним навчальним планом студента за графіком навчального процесу
в університеті.
Спеціалізація
університетом

–

це

складова

спеціальності,

що

визначається

та передбачає профільну спеціалізовану ОПП чи ОПН

підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти.
Спеціальність – це складова галузі знань, за якою здійснюється
професійна підготовка.
Трансфер кредитів – це процес зарахування кредитів, присвоєних в
одному освітньому вищому навчальному закладі і визнананих в іншому, як
правило, з метою отримання (присудження) кваліфікації.
1.2 Методи і форми навчання
Формами організації освітнього процесу, згідно з Законом України «Про
вищу освіту» в умовах ЄКТС за робочим навчальним планом є: навчальні
заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять є: лекції, лабораторні, практичні,
семінарські та індивідуальні заняття, консультації.
Лекція

–

це

логічно

вивершений,

науково

обґрунтований

і

систематизований виклад певного наукового або науково-методичного
питання, ілюстрований, за необхідності, засобами наочності та демонстрацією
дослідів. Лекція є однією з основних організаційних форм навчальних занять і
водночас методів навчання у вищій школі. Вона покликана формувати у
студентів основи знань з певної наукової галузі, а також визначати напрям,
основний зміст і характер усіх інших видів навчальних занять та самостійної
роботи студентів з відповідної навчальної дисципліни.
Семінарські заняття – це форма навчального заняття, при якій
викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких
студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань.
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Семінарські заняття можуть проводитися у формі бесіди, рецензування та
обговорення рефератів і доповідей, дискусій тощо.
Практичні заняття – це форма навчального заняття, на якому викладач
організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень
навчальної дисципліни і формує вміння та навички їх практичного
застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно
сформульованих завдань. Основна мета практичного заняття – це розширення,
поглиблення й деталізація теоретичних знань, одержаних студентами на
лекціях і в процесі самостійної роботи, спрямування їх на підвищення рівня
засвоєння навчального матеріалу, формування вмінь і навичок, розвиток
науково-технічного мислення та усного мовлення студентів.
Лабораторні заняття – це організаційна форма навчального заняття, на
якому студент під керівництвом викладача особисто проводить експерименти
чи досліди у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з використанням
устаткування, пристосованого до умов освітнього процесу. В окремих
випадках лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального
професійного середовища. Основною метою лабораторного заняття є
практичне підтвердження окремих теоретичних положень певної навчальної
дисципліни, набуття практичних вмінь і навичок роботи з лабораторним
устаткуванням,

обладнанням,

комп’ютерною

технікою,

методикою

експериментальних досліджень у конкретній галузі знань.
Індивідуальне

заняття

–

це

форма

навчального

заняття,

що

проводиться з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки
та розкриття індивідуальних творчих здібностей.
Самостійна робота студента – це основний засіб оволодіння
навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.
Самостійна робота студента відноситься до інформаційно-розвиваючих
методів навчання і є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у
час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Співвідношення аудиторної
і самостійної роботи студента у загальному обсязі навчального часу, який
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відводиться на вивчення навчальної дисципліни, в середньому в усьому світі
становить 1:3.
Основними видами самостійної роботи студента з навчальної
дисципліни за цільовим призначенням є:
- вивчення нового матеріалу з читанням та конспектуванням тексту
джерел інформації, перегляд відеозаписів, прослуховування матеріалів носіїв
інформації, інші види та форми опанування інформації;
- поглиблене вивчення матеріалу з підготовкою до контрольних,
практичних, лабораторних робіт, колоквіумів, семінарів, виконанням типових
задач;
- вивчення матеріалу з використанням елементів творчості, проведенням
лабораторних робіт з елементами творчості, розв’язанням нестандартних
задач, виконання розрахунково-графічних робіт і курсових проектів (робіт),
участь у ділових іграх і в розборі проблемних ситуацій, написання рефератів і
доповідей із заданої теми;
- удосконалення теоретичних знань і практичних навичок в умовах
виробництва, навчальні практикуми, робота на філіях кафедр, усі види
практик, курсове та дипломне проектування на реальній виробничій основі.
Консультація – це форма навчального заняття, під час яких студент
отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних
теоретичних

положень

чи

аспектів

їх

практичного

застосування.

Консультації проводяться протягом семестру – поточні, семестрові та перед
контрольним заходом – екзаменаційні. У процесі консультацій, особливо
поточного консультування, допускається діагностичне тестування знань
студентів для виявлення ступеня засвоєння окремих теоретичних положень,
закономірностей, рівня сформованості практичних умінь і навичок та інших
компетентностей, перевірки ефективності прийомів і методів навчання, що
використовуються під час аудиторних занять.
Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи
студентів, залежно від того, чи викладач консультує студентів з питань,
14
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пов’язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань
навчальної дисципліни.
Інтерактивне дистанційне навчання – це сукупність педагогічних
технологій (форм навчання), що базуються на принципах відкритого і
комп’ютерного навчання та активних методах навчання у спілкуванні в
інформаційному освітньому просторі, з метою організації освіти користувачів,
розподілених у просторі та часі.
1.3 Види, форми контролю та їх визначення
1.3.1 Система оцінювання результатів успішності засвоєння знань,
вмінь, комунікацій, автономності та відповідальності студентів, що відповідає
певному рівню Національної рамки кваліфікацій України з кожної навчальної
дисципліни, включає поточний, модульний (відповідно до визначеного
змістового модуля)

та підсумковий (семестровий) контроль результатів

навчання, виконання курсових проектів (робіт), оцінювання результатів
захисту звітів з практик і державну атестацію за певним освітнім рівнем.
1.3.1.1 Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час
проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять і
семестрових консультацій та оцінюється при формі підсумкового контролю з
навчальної дисципліни – залік (диференційований залік) сумою набраних
балів від 60 до 100. При формі підсумкового контролю з навчальної
дисципліни в семестрі – екзамен, мінімальна сума балів, що дозволяє студенту
складати екзамен під час екзаменаційної сесії становить 36, а максимально
можлива – 60 балів.
1.3.1.2 Модульний контроль проводиться з урахуванням нарахованих
балів при поточному контролі за відповідні змістові модулі і має на меті
інтегровану оцінку результатів навчання студента після вивчення матеріалу з
логічно завершеної частини навчальної дисципліни – модуля. Модульний
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контроль рекомендується проводити у формі контрольної роботи за
відповідний змістовий модуль або колоквіуму.
1.3.1.3 Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі
екзамену або заліку (диференційованого заліку), визначених ОПП та ОНП та
навчальним планом спеціальності (спеціалізації) у терміни, передбачені
графіком навчального процесу.
1.3.2 З навчальної дисципліни, яка вивчається впродовж двох та більше
семестрів або з поділом змісту за декількома профільними кафедрами,
семестровий контроль здійснюється кожен семестр та кожною кафедрою у
формі, передбаченій робочим навчальним планом. Підсумкова оцінка, яка
вноситься в додаток до диплома, проставляється за результатами
останнього семестру з урахуванням оцінювання усіма кафедрами.
Семестрові оцінки враховуються при визначенні стипендії та рейтингу
успішності студента.
1.3.3 Навчальна дисципліна ділиться на логічно пов’язані змістові
модулі. Змістовий модуль об’єднує декілька тем. Він, як правило,
завершується комплексною контрольною роботою, або модульним тестом
(простим, комбінованим, перехресним, розширеним) чи колоквіумом у
письмовій або усній формі. Рішення кафедри про форму контролю обов’язково
доводиться до відома студентів на початку першого тижня семестру.
1.3.4 Підсумкова кількість балів за змістовий модуль може виставлятися
за вибором викладача:
а) як сума балів за всіма поточними формами контролю, передбаченими
робочою навчальною програмою дисципліни;
б) лише за результатами підсумкової комплексної контрольної роботи
(ПККР), у випадку, коли робочою програмою дисципліни передбачена
незначна кількість аудиторних годин (як правило, лекційних).
1.3.5 Кількість контрольних заходів із кожної навчальної дисципліни
визначається робочою навчальною програмою і залежить від:


обсягу кредитів за даною дисципліною;
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кількості годин, відведених на практичні, лабораторні та

семінарські заняття;


кількості змістових модулів;



форми семестрового контролю.

1.3.6 Поточний контроль:
1.3.6.1 Усне опитування – це найбільш поширений метод контролю
знань студентів. Під час усного контролю встановлюється безпосередній
контакт між викладачем і студентом, у процесі якого викладач отримує широкі
можливості для вивчення індивідуальних особливостей засвоєння студентами
навчального матеріалу
1.3.6.2 Фронтальне опитування проводиться у формі бесіди
викладача з групою. За його допомогою викладач може перевірити виконання
студентами домашнього завдання, з’ясувати готовність групи до вивчення
нового матеріалу, визначити сформованість основних понять, засвоєння
нового навчального матеріалу, який тільки що розглядався на занятті.
1.3.6.3 Індивідуальне опитування передбачає ґрунтовні, розгорнуті
відповіді студентів на запитання, що стосуються досліджуваного навчального
матеріалу. Питання індивідуального опитування стимулюють студентів
логічно мислити, порівнювати, аналізувати, доводити, підбирати переконливі
приклади, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки й робити обґрунтовані
висновки.
1.3.6.4 Письмові контрольні роботи – це ефективний метод
перевірки й оцінки знань, вмінь і навичок студентів, а також їх творчих
здібностей, що дає можливість у найбільш короткий термін одночасно
перевірити засвоєння навчального матеріалу всіма студентами групи та
визначити напрями для індивідуальної роботи з кожним. Однорідність робіт,
що виконуються студентами, дозволяє пред’являти до всіх однакові вимоги й
об’єктивно оцінювати результати навчання.
1.3.6.5 Тестування – це перевірка знань, що здійснюється у формі
відповідей студентів на різні запитання. Тестовий контроль дає можливість
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при незначних витратах аудиторного часу перевірити всіх студентів. Чим
більше тестових завдань, тим надійніше оцінка знань. В окремих випадках при
оцінці знань використовують набір із 100 – 200 запитань, обмежуючи час
міркування над кожним. Це серйозна перевірка, що вимагає хорошої
підготовленості.
1.3.6.6 Колоквіум – це форма перевірки й оцінювання знань студентів
у системі освіти у вищих навчальних закладах. Становить проміжний
мініекзамен, що проводиться за ініціативою викладача для перевірки
результатів навчання з декількома розділами (темами).
1.3.6.7 Індивідуальні навчально-дослідні завдання – це завдання, які
видаються студентам у терміни, що передбачені вищим навчальним закладом.
Індивідуальні

завдання

виконуються

студентом

самостійно

при

консультуванні викладачем. Допускаються випадки виконання комплексної
тематики кількома студентами.
1.3.6.8 Реферати використовуються для повторення й узагальнення
навчального матеріалу. Вони дозволяють систематизувати знання студентів та
перевірити вміння розкрити тему. У процесі підготовки реферату студент
мобілізує й актуалізує наявні знання, самостійно набуває нових знань, що
необхідні для розкриття теми, зіставляє їх зі своїм життєвим досвідом та чітко
усвідомлює свою життєву позицію. При перевірці таких робіт викладач
звертає увагу на відповідність роботи темі, повноту розкриття теми,
послідовність викладу та самостійність судження.
1.3.6.9 Есе – це твір-роздум невеликого обсягу з вільною
композицією, що виражає індивідуальні враження, міркування за конкретним
питанням або проблемою. Есе припускає вираження автором своєї точки зору,
особистої

суб’єктивної

оцінки

предмета

міркування,

дає

можливість

нестандартного (творчого), оригінального висвітлення матеріалу. На відміну
від інших методів контролю і перевірки знань, метою есе є діагностика
продуктивної, творчої складової пізнавальної діяльності студентів, яка
передбачає аналіз інформації, його інтерпретацію, побудову міркувань,
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порівняння фактів, підходів і альтернатив, формулювання висновків та
особисту оцінку автора.
1.3.7 Підсумковий контроль:
1.3.7.1 Курсова робота (проект) – це один із видів індивідуальних
завдань

інтегрованого

навчально-дослідного,

творчого

чи

проектно-

конструкторського характеру, який має на меті не лише поглиблення,
узагальнення й закріплення знань студентів з навчальної дисципліни, а й
застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання і вироблення
вміння самостійно працювати з навчальною та науковою літературою,
електронно-обчислювальною

технікою,

лабораторним

обладнанням,

використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології. Таким чином
студент формує свою професійну компетентність.
Курсова робота (проект) – це окремий модуль, що оцінюється як
самостійний вид навчальної роботи студента. Обсяг часу не менше одного
кредиту ЄКТС на виконання та захист курсової роботи (проекту) студентом –
складова частина часу на індивідуальну роботу студента в межах обсягу годин,
виділених на дану дисципліну за навчальним планом. Кінцевим етапом
виконання курсової роботи (проекту) є її захист.
1.3.7.2 Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці
засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів виконання
ним певних видів робіт на практичних, семінарських, лабораторних заняттях
та самостійної робити.
1.3.7.3 Семестрові екзамени – це форма оцінки підсумкового
засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу з окремої
навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід. Завданням
екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому,
логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого
використання накопичених знань, вміння сформувати своє ставлення
певної

проблеми

навчальної

дисципліни
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компетентністного підходу екзамен оцінює рівень засвоєння студентом
компетентностей, що передбачені кваліфікаційними вимогами.
1.3.7.4 Звіти з практичної підготовки – це форма оцінки
підсумкового засвоєння студентами практичних знань, вмінь та навичок, що
були здобуті в процесі проходження практичної підготовки.
1.3.7.5 Кваліфікаційні випробування (державні екзамени) – це
форма підсумкового контролю, що проводиться на завершенні певного
освітньо-кваліфікаційного рівня з метою визначення фактичної відповідності
підготовки випускників нормативним освітньо-кваліфікаційним вимогам.
1.3.7.6 Дипломна робота(проект) – це індивідуальне завдання
інтегрованого науково-дослідного, творчого чи проектно-конструкторського
характеру, яке студент виконує на завершальному етапі фахової підготовки і
яке є однією з форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння
застосовувати їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних,
соціальних та виробничих завдань.
2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дане Положення передбачає:
- представлення кожної навчальної дисципліни, курсового проекту
(роботи) з навчальної дисципліни, міждисциплінного курсового проекту
(роботи) як окремих модулів в 100 балів за шкалою університету;
- розподіл

модуля на два й більше змістових модулі в семестрі в

робочій програмі навчальної дисципліни відповідно до графіка навчального
процесу університету;
- визначення обсягу кожного змістового модуля в балах кратно кроку 10
до 60 балів максимально, а сумарний обсяг їх в семестрі повинен складати 100
балів;
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- оцінювання знань та вмінь студента за шкалами відповідності:
національною (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), ЄКТС (А, В, С, D,
E, FX, F), університету (бали від 0 до 100 кратно кроку в один бал);
-

надання викладачами навчальних дисциплін та керівниками

індивідуальних завдань консультацій студентам впродовж семестру за
розкладом занять групи (потоку), за розкладом самостійної роботи студентів, в
період екзаменаційної сесії;
- рейтингове оцінювання успішності студента впродовж семестру по
накопиченим балам за шкалою університету при виконанні змістових
модулів;
- можливість отримання студентом заліку з навчальної дисципліни за
результатом виконання модуля (за підсумками виконання змістових модулів
протягом семестру).
Рейтингове оцінювання має за мету досягнення студентом протягом
семестру систематичності, ритмічності та успішності

роботи з засвоєння

матеріалу навчальної дисципліни, при виконанні курсового проекту (роботи), в
практичній підготовці та набуття ним знань, вмінь та інших компетентностей.
Кредитна трансферно-накопичувальна система

оцінки

успішності

дозволяє студентам:
 усвідомити

необхідність

систематичної

роботи

щодо

виконання

індивідуального навчального плану;
 своєчасно оцінити стан своєї роботи з вивчення навчальної дисципліни,
 виконання

всіх

видів

навчального

навантаження

до

початку

екзаменаційної сесії;
 розвивати

здібності

до

самооцінки

як

засобу

саморозвитку

і

самоконтролю;
 протягом семестру вносити корективи в самостійну роботу.
Кредитна трансферно-накопичувальна система оцінки успішності дає
можливість викладачам:
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 планувати навчальний процес з дисципліни і стимулювати систематичну
роботу студентів протягом усього навчального семестру;
 підвищити у студентів конкуренцію в навчанні для активізації
особистісного фактора на основі оцінки реального місця, який займає
студент серед однокурсників відповідно до своїх результатів;
 своєчасно вносити корективи в організацію навчального процесу,
методи і засоби навчання, що використовуються.
Кредитна трансферно-накопичувальна

система

оцінки

успішності

якістю

освіти

на

студентів на рівні університету сприяє:
 удосконаленню

системи

управління

основі

упорядкування та розширення можливостей застосування різних видів і
форм поточного та проміжного контролю якості процесу й результатів
навчання;
 розвитку системи моніторингу якості освіти для накопичення й
представлення всім зацікавленим особам, у тому числі батькам
студентів, інформації про навчальні досягнення студента, групи, потоку
за будь-який проміжок часу;
 включенню в Болонський процес на основі впровадження сучасних
технологій оцінювання результатів навчання і вимог ОПП або ОНП.
3 ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ
Виконання кожного змістового модуля оцінюється в балах у межах його
максимального

обсягу,

визначеного

в

робочій

програмі

навчальної

дисципліни. Основними елементами оцінювання, які включають діагностичні
форми контролю навчальної роботи студента з навчальної дисципліни, є:
- якість вивчення та засвоєння теоретичного матеріалу згідно з робочою
програмою;
- виконання і захист індивідуальних завдань;
- тестовий контроль знань з теоретичної та практичної підготовки;
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- письмові контрольні роботи з комплексних контрольних завдань (ККЗ);
- виконання і захист лабораторних робіт;
- вирішення комплексних контрольних завдань (ККЗ) міністерських,
ректорських тощо;
- дотримання графіка виконання курсового проекту (роботи) тощо.
Студент звітує протягом семестру згідно з графіком навчального
процесу про виконання кожного змістового модуля та отримує облікові бали
в межах його обсягу за шкалою університету та ЄКТС.
Результати засвоєння студентом теоретичної та практичної складових
навчальної дисципліни, виконання індивідуального завдання з курсового
проекту (роботи), оцінюються під час модульних контролів, які проводяться
за графіком навчального процесу та наведені, як приклад,

для 18-ти

тижневого семестру при двох модульних контролях в табл.1.
Таблиця 1 – Календарний графік проведення контролю знань, вмінь та інших
компетентностей
студента
за
результатами виконання
змістових модулів протягом семестру
Вид
контролю

Модульний
контроль №1

Термін
проведення

Підвищення
рейтингу

Модульний
контроль №2

Підвищення
рейтингу

Тижні семестру
8

9

16

17

Результати модульних контролів заносяться у відомість обліку
успішності студентів групи з навчальної дисципліни, курсового проекту
(роботи) установленого зразка (Додаток 1), яку викладач отримує в
деканаті на початку кожного тижня при проведенні чергового модульного
контролю згідно з графіком навчального процесу та заповнює її відповідно
до даних журналу академічної групи згідно з результатами виконання
змістового модуля.
Підвищення

рейтингу

здійснюється

протягом

наступного

тижня

семестру за означеним тижнем модульного контролю. Заповнена відомість
обліку результатів успішності при виконанні змістових модулів, з внесеними
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до неї результатами підвищення їх рейтингу, повертається викладачем в
деканат по закінченню тижня підвищення рейтингу.
Після останнього навчального тижня в семестрі за розкладом занять
наступний тиждень визначається графіком навчального процесу університету
як перший тиждень екзаменаційної сесії.
Під час семестрового контролю у формі заліку підсумкова кількість
балів з навчальної дисципліни (мінімальна – 60, максимальна – 100),
визначається як сума (проста) балів за результатами успішності студента при
поточному контролі, включаючи підсумкову комплексну контрольну роботу
(ПККР) або колоквіум.
Залік проставляється у відомість обліку успішності, індивідуальний
навчальний план студента та залікову книжку на останньому занятті з
навчальної дисципліни в семестрі, але не пізніше початку екзаменаційної сесії.
Семестровий контроль у формі екзамену проводиться під час
екзаменаційної сесії. На екзамен виносяться ключові

питання, типові і

комплексні задачі, завдання, що потребують творчої відповіді та вміння
синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних
завдань.
Тривалість екзаменаційної сесії визначається з розрахунку не менше

½ тижня на один екзамен: 1-2 екзамени – 1 тиждень, 3-5 екзаменів – 2
тижні.
До екзамену допускаються студенти, які отримали за поточний контроль
від 36 до 60 балів.
Результат екзамену оцінюється у балах (мінімальна кількість – 0,
максимальна – 40), що проставляються у відповідній графі екзаменаційної
відомості обліку успішності (додаток 1).
Підсумкова оцінка з екзамену розраховується з урахуванням балів,
отриманих під час екзамену, та балів, отриманих під час поточного контролю
за накопичувальною системою.
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У разі отримання студентом незадовільної оцінки перескладання
екзамену допускається не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни:
перший раз - перед викладачем навчальної дисципліни, другий - перед
комісією, створеною деканом відповідного факультету.
Після вивчення інтегрованої дисципліни (викладається різними
кафедрами) проводиться комплексний екзамен. Екзамен приймають викладачі,
які викладали структурні частини інтегрованої дисципліни (змістові модулі).
Підсумкова оцінка з інтегрованої навчальної дисципліни розраховується з
урахуванням балів за комплексний екзамен (мінімальна кількість балів –0,
максимальна кількість – 40) та середньоарифметичної суми, попередніх балів
поточного контролю, отриманих з кожного змістового модуля (мінімальна
кількість балів з кожного змістового модуля становить – 36, максимальна - 60).
Якщо інтегрована дисципліна закінчується заліком, то підсумкова
оцінка з такої дисципліни розраховується як середньоарифметична сума всіх
балів поточного контролю, отриманих студентом з кожного змістового модуля
(мінімальна кількість балів з кожного змістового модуля становить – 60,
максимальна - 100).
Курсова робота(проект) – це одна із форм самостійної роботи студента,
метою якої є поглиблене дослідження конкретних наукових напрямів, тем, що
є складовими навчальної дисципліни або декількох навчальних дисциплін
(міждисциплінна комплексна курсова робота(проект), в межах якої (якого)
виконується робота. Кінцевим етапом виконання курсової роботи(проекту) є її
захист.
Курсова робота(проект), а також міждисциплінна курсова робота
(проект) виконується як окремий модуль. Розділи курсової роботи(проекту)
з навчальної дисципліни виконуються протягом семестру як окремі змістові
модулі в означені робочою програмою, або програмою міждисциплінної
курсової роботи (проекту) тижні семестру.
Оцінка за виконання змістових модулів курсової роботи (проекту)
виставляється в відомість обліку успішності(див. додаток 1), залікову книжку
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(індивідуальний план студента).
Міждисциплінна

курсова

робота(проект)

оцінюється

за

шкалою

відповідності (додаток 2) як окрема складова робочого навчального плану
(модуль) обсягом 60-100 балів незалежно від кількості навчальних дисциплін
включених до неї, обсягу індивідуального завдання з кожної навчальної
дисципліни та кафедр і викладачів, які беруть участь в консультуванні та
керівництві та кількості її складових.
Науково-дослідна

діяльність

студентів.

Наукова

підготовка

студентів упродовж періоду навчання – це важлива складова підготовки
студентів за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр». Вона може
здійснюватися у виді студентської наукової роботи, підготовки та участі у
студентських олімпіадах, конкурсах, конференціях

тощо.

Оцінювання

успішності за науково-дослідну діяльність студента здійснюється за кожною
навчальною дисципліною окремо. Максимальне число балів у семестрі за
результатами науково-дослідної діяльності з навчальної дисципліни за
рішенням кафедри встановлюється до 30 балів.
Результати успішності студента під час виконання змістових
модулів з навчальної дисципліни та курсового проектування оцінюються
згідно з діючими нормативами за

шкалами: національною, ЄКТС та

університету відповідно до табл.2.
Таблиця 2 – Відповідність шкал при оцінюванні знань
результатами виконання змістових модулів

студента за

Національна
шкала

Шкала
ЄКТС

відмінно

А

10

19-20

27-30

36-40

45-50

54-60

90-100

В

9

17-18

25-26

33-35

41-44

49-53

82-89

С

8

15-16

22-24

30-32

37-40

44-48

74-81

D

7

13-14

20-21

26-29

32-36

38-43

64-73

Е

6

12

18-19

24-25

30-31

36-37

60-63

незадовільно

FX

4-5

7-11

11-17

14-23

18-29

21-35

35-59

неприйнятно

F

1-3

1-6

1-10

1-13

1-17

1-20

1-34

добре

задовільно

Університетська шкала оцінювання модуля в балах
10
20
30
40
50
60
100
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Студент може бути неатестованим за шкалою відповідності (див. табл.2),
а в відомості проставляється позначка (н/а):
- за невиконання змістового модуля в повному обсязі (0 балів);
- у випадку відсутності студента на заняттях з даної навчальної
дисципліни в період між суміжними модульними контролями;
- у випадку, якщо він не приступив до виконання курсової
роботи(проекту), або не виконав обсяг запланованого завдання на період між
суміжними модульними контролями;
- за невиконання індивідуального навчального плану.
Підсумкова оцінка за модулем, який вивчається протягом кількох
семестрів, визначається

за національною шкалою як середнє зважене

(діленням суми добутків оцінювання за кожний семестр (заліковий модуль)
з навчальної дисципліни на кількість кредитів у цьому семестрі,
сумарну кількість кредитів вивчення
семестри):

на

навчальної дисципліни за всі

 (оцінка за семестр  кількість кредитів в семестрі ) .
 кредитів за всі семестри

Підсумкова

оцінка (дробова) за модулем округляється до цілої за національною шкалою 0,5 і більше після коми в бік збільшення.
Усі модулі (навчальні дисципліни, курсові проекти та роботи,
практична підготовка) вважаються рівнозначними за їх впливом на
формування знань, умінь та рівня компетентності фахівця незалежно від
обсягу кредитів, які

для їх виконання передбачені за нормативною та

варіативною складовими освітньо-професійної програми,

навчальним та

робочим навчальними планами, програмами та робочими програмами
навчальних дисциплін.
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4 УМОВИ УЧАСТІ СТУДЕНТІВ В ОТРИМАННІ ПІДСУМКОВОЇ
ОЦІНКИ
Студент допускається до складання екзамену з навчальної дисципліни
(модуля), якщо кількість балів, одержаних за результатами успішності під час
поточного та модульного контролю впродовж семестру, в сумі становить від
36 до 60 включно. Студенту надається можливість повторного складання
семестрового контролю з даної складової освітньої програми,
шкалою

якщо за

університету сума отриманих балів складає не більше 35. ПРИ

ЦЬОМУ студент зобов’язаний повторно вивчити навчальну дисципліну або
виконати з неї індивідуальне завдання. В іншому ж випадку студент підлягає
відрахуванню з університету.
Складання екзаменів студентами, які отримали протягом семестру
незадовільні оцінки за шкалою університету (1-35 балів), та повторно
вивчили навчальну дисципліну або виконали з неї індивідуальне завдання
організовується

індивідуально

в

терміни,

встановлені

відповідним

деканатом.
Студенти, які протягом семестру отримали на модульних контролях зі
складової освітньої програми відповідного рівня освіти в підсумку 60 балів і
більше, мають право отримати залік або диференційований залік за
результатами семестрового підсумкового контролю за шкалою відповідності
(див. Додаток 2).
При згоді студента результати підсумкового семестрового контролю
заносяться у відповідні облікові документи деканату та студента.
За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній
діяльності, роботі конференцій, студентських наукових гуртках, підготовці
публікацій, а також були переможцями, призерами та учасниками олімпіад з
навчальних

дисциплін,

спеціальності,

наукових

конкурсів,

можуть

присуджуватися додаткові бали (до 30 балів, але таким чином, щоб загальна
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сума балів з навчальної дисципліни не перевищувала 100 балів), які можуть
бути підставою для звільнення від екзамену або заліку.
Для підсумкового обліку успішності студентів з навчальної дисципліни
(модуля) викладач повинен отримати в деканаті для заповнення відповідну
відомість поточного обліку успішності (додаток 1) на початку останнього
тижня занять студентів у семестрі за розкладом. Якщо вивчення навчальної
дисципліни закінчується заліком, то відомість повинна бути повернена в
деканат наприкінці того ж тижня. У разі наявності екзамену з навчальної
дисципліни заповнена відомість повертається до деканату і повторно
видається деканатом у день проведення екзамену з даної навчальної
дисципліни. Заповнену відомість обліку успішності студента за
відповідності (додаток 1) викладач повертає до деканату
складання академічною групою екзамену.
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Додаток 1
Відомості обліку поточної успішності
Форма № Н-5.03
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Факультет
Напрям підготовки (спеціальність)
Курс, група

______________________________________________
______________________________________________
20____-20____ навчальний рік
________________
ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ № _________

Назва дисципліни
Форма семестрового контролю

Навчальний семестр

________________________________________

Загальна кількість годин

Екзамен

Викладач, який виставляє підсумкову оцінку (екзаменатор)
Викладачі, які здійснюють поточний контроль:

______
______

______,
(вч. ст.)
______,

______,
(вчене звання)
______,

______________________________
(прізвище, і.б).
______________________________

(вч. ст.)
______,
(вч. ст.)

(вчене звання)
______,
(вчене звання)

(прізвище, і.б).
______________________________
(прізвище, і.б).

Підсумкова оцінка за шкалою
∑=60-100 балів

№
з/п

ПІБ
студента

№
індивід.
навч.
плану

Змістові модулі
∑=36-60 балів
Екзамен
1 модуль
0балів
бали

2 модуль
0балів
бали

∑=0-40
Всього
балів

університету
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
1-34

національн
ою
відмінно

задовільно

ECT
S
А
B
C
D

незадовіль
но

E
FX
F

добре

Дата

Підпис
викладача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Підпис викладача
Декан факультету

____________________
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Форма № Н-5.03
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Факультет
Напрям підготовки (спеціальність)
Курс, група

____________________________________________
____________________________________________
20_____-20_____ навчальний рік
________________
ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ № _______

Назва дисципліни
_________________________________________________
Форма семестрового контролю
Залік
Викладач, який виставляє підсумкову оцінку (екзаменатор)
______,
______,
(вч. ст.)
Викладачі, які здійснюють поточний контроль:

______,
(вч. ст.)
.

______,
(вч. ст.)

Навчальний семестр
_____
Загальна кількість годин _____
______________________________
(прізвище, і.б).

(вчене
звання)
______,

______________________________

(вчене
звання)
______,
(вчене
звання)

(прізвище, і.б).
______________________________
(прізвище, і.б).

Підсумкова оцінка за шкалою
∑=60-100 балів
Змістові модулі
∑=60-100 балів
№
з/п

ПІБ
студента

№
індивід.
навч.
плану

1 модуль
0балів

2 модуль
0балів

бали

бали

Всього
балів

університету
90-100
82-89
74-81

націонал
ьною
відмінно

64-73

задовіль
но

60-63
35-59
1-34

добре

незадові
льно

ECTS
А
B
C
D
E
FX
F

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Підпис викладача
Декан факультету

____________________
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Форма № Н-5.03
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Факультет
Напрям підготовки (спеціальність)
Курс, група

______________________________________________
______________________________________________
20____-20_____ навчальний рік
___________________
ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ № ___________

Назва дисципліни
_________________________________________
Форма семестрового контролю
курсовий проект
Викладач, який виставляє підсумкову оцінку (екзаменатор)
______,
(вч. ст.)
Викладачі, які здійснюють поточний контроль:

______,
(вч. ст.)
______,
(вч. ст.)

______,
(вчене
звання)
______,
(вчене
звання)
______,
(вчене
звання)

Навчальний семестр
______
Загальна кількість годин ______
______________________________
(прізвище, і.б).
______________________________
(прізвище, і.б).
______________________________
(прізвище, і.б).

Підсумкова оцінка за шкалою
∑=60-100 балів
№
з/
п

ПІБ
студента

№
індивід.
навч.
плану

університету
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
1-34

національною
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

ECTS
А
B
C
D
E
FX
F

Дата

Підпис
викладача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Декан факультету

___________________
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Додаток 2
Контроль результатів знань та вмінь студентів за відповідними шкалами ЄКТС

B

74-81

C

64-73

D

60-63

E

35-59

FX

1-34

F

33

Відмінно

Добре

залік

зараховано

82-89

Студент
виявляє
особливі
творчі
здібності, вміє самостійно набувати знань,
без допомоги викладача знаходить та
опрацьовує необхідну інформацію, вміє
Високий
відмінно
використовувати набуті знання і вміння
(творчий)
для прийняття рішень у нестандартних
ситуаціях,
переконливо
аргументує
відповіді, самостійно розкриває власні
обдарування і нахили
Студент вільно володіє вивченим обсягом
матеріалу, застосовує його на практиці,
вільно розв’язує вправи й задачі у
дуже добре
стандартних
ситуаціях,
самостійно
виправляє допущені помилки, кількість
яких незначна
Достатній
Студент вміє зіставляти, узагальнювати, (конструкттивносистематизовувати
інформацію
під
керівництвом викладача; в цілому варіативний)
самостійно застосовувати її на практиці;
добре
контролювати
власну
діяльність;
виправляти помилки, серед яких є суттєві,
добирати аргументи для підтвердження
думок
Студент відтворює значну частину
теоретичного матеріалу, виявляє знання і
розуміння
основних
положень;
з
задовільно допомогою викладача може аналізувати
навчальний
матеріал,
виправляти Середній
помилки, серед яких є значна кількість (репродуксуттєвих
тивний)
Студент володіє навчальним матеріалом
на рівні, вищому за початковий, значну
достатньо
частину
його
відтворює
на
репродуктивному рівні
Незадовіль Студент володіє матеріалом на рівні
но з мож- окремих фрагментів, що становлять
ливістю
незначну частину навчального матеріалу
повторного
складання
семестрово
Низький
го
(рецептивноконтролю
продуктивнезадовільн Студент володіє матеріалом на рівні
ний)
о з обов’яз- елементарного розпізнання і відтворення
ковим
окремих фактів, елементів, об’єктів
повторним
вивченням
залікового
кредиту

екзамен

зараховано

A

Рівень
компетентності

Задовільно

зараховано

90-100

Критерії оцінювання

Оцінка за
національною
шкалою

Незадовільно

не зараховано

Сума
балів за
Значення
Оцінка
100оцінки
в ЄКТС
бальною
ЄКТС
шкалою
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