
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

 

У Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» навчальні плани розробляються з врахуванням 

Європейської кредитно-трансферної системи перезарахування кредитів ЄКТС. 

Оцінювання рівня якості підготовки фахівців здійснюється на основі 

встановлених правил, принципів, критеріїв, системи і шкали оцінювання. 

Рівень якості підготовки фахівців в Університеті визначається комплексною 

системою оцінювання, яка поєднує шкалу оцінювання ЄКТС, національну та 

100-бальну шкалу університету.  

Науково-навчальним і науково-методичним центром управління якістю 

діяльності сумісно із керівниками процесів розроблено та впроваджено ряд 

нормативних документів щодо методичного забезпечення організації 

освітнього процесу: 

 Положення про організацію освітнього процесу;  

 Порядок організації контролю та оцінювання знань студентів;  

 Положення  про робочу навчальну програму з навчальної дисципліни;  

 Положення про курсову роботу (проект); 

 Положення про дипломну роботу (проект); 

 Порядок ліквідації академічних заборгованостей студентів.  

 

Система поточного і підсумкового контролю знань студентів.  
Об’єктами контролю є: робота студентів на лекціях, семінарських 

(практичних, лабораторних) заняттях, якість та своєчасність виконання 

індивідуальних і домашніх завдань, поточних модульних робіт. Контрольні 

заходи здійснюються науково-педагогічними працівниками і включають 

поточний і підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється при проведенні лекцій, семінарських 

(практичних,  лабораторних), перевірки виконання індивідуальних і домашніх 

завдань та має на меті перевірку рівня засвоєння студентом навчального 

матеріалу навчальної дисципліни. 

Під час проведення лекцій застосовуються такі методи контролю, як усне 

опитування студентів з питань, визначених планом лекцій та пов’язаних з 

матеріалом попередніх лекцій, дискусійне обговорення проблемних питань з 

теми лекції та інше. 

Під час проведення семінарських занять застосовуються такі методи 

контролю, як усне та письмове опитування студентів з питань, визначених 

планом семінарських занять, дискусійне обговорення проблемних питань з 

теми заняття, письмове складання студентами тестів та інше. 

При проведенні практичних занять контроль здійснюється при 

розв’язуванні окремими студентами біля дошки та «малими групами» 

комплексу практичних задач і проблемних ситуацій та інше. 

При проведенні лабораторних занять можуть бути використані такі 

методи контролю, як усне чи письмове опитування студентів з питань теми 



лабораторного заняття. контроль проведення та результатів експериментів чи 

дослідів, виконання студентами тестів тощо. 

Поточний контроль виконання студентами індивідуальних і домашніх 

завдань здійснюється за допомогою перевірки науково-педагогічним 

працівником результатів розв’язання розрахункових завдань. 

Поточний контроль, який застосовується під час проведення поточних 

модульних робіт, здійснюється при перевірки виконання відповідних тестів в 

письмовій формі або за допомогою відповідного програмного забезпечення 

комп’ютерної підтримки освітнього процесу, при перевірки виконання 

практичних ситуацій в письмовій формі тощо. 

Поточна успішність студентів за виконання навчальних видів робіт на 

навчальних заняттях і за виконання завдань самостійної роботи оцінюються за 

допомогою національної шкали оцінок.  

Оцінювання знань студентів при виконані поточних модульних робіт 

(поточний модульний контроль) здійснюється за 100-баловою шкалою. Якщо 

робочим навчальним планом при вивченні матеріалу навчальної дисципліни у 

семестрі навчального року передбачено виконання двох поточних модульних 

робіт і більше, то загальна оцінка за поточний модульний контроль 

визначається як середньоарифметична за формулою: 

(М1+М2+..+Мn)/n,                                                                                  

де n – кількість модулів; 

М1, М2 – модуль 1, модуль 2. 

Підсумковий контроль. Підсумкове оцінювання знань студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється у формі підсумкового модульного 

контролю (ПМК, залік) та екзамену. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни при формі контролю у 

вигляді заліку (ПМК) дорівнює загальній оцінці за поточний модульний 

контроль. Загальна оцінка за поточний модульний контроль у відповідності до  

національної шкали буде дорівнювати «Відмінно», а за ЄКТС – «А», 

«Відмінно». 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни при підсумковій формі 

контролю у вигляді екзамену визначається за середньозваженою оцінкою, 

виходячи із загальної оцінки за поточний модульний контроль і оцінки за здачу 

екзамену. Оцінювання знань студентів при здачі екзамену здійснюється за 100-

бальною шкалою. 

Розрахунок загальної підсумкової оцінки за вивчення навчальної 

дисципліни проводиться за формулою 

            ,                                                                                  

де М – загальна оцінка за поточний модульний контроль; 

Е – оцінка за екзамен; 

0,6 і 0,4 – коефіцієнти співвідношення балів за поточну успішність і здачу 

екзамену, тобто максимальна оцінка за поточну успішність не може 

перевищувати 60 балів, а за здачу екзамену – 40 балів. 



З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання усіх 

видів навчальної роботи протягом семестру до загальної підсумкової оцінки 

можуть бути додані бали – коефіцієнт мотивації (до 10 % від загальної 

підсумкової оцінки). Мотивація студентів застосовується за умови виконання 

ними  всіх видів навчальної роботи, які передбачені робочим навчальним 

планом підготовки студентів і робочою навчальною програмою з навчальної 

дисципліни незалежно від результатів виконання.  

Застосування та конкретне значення коефіцієнту мотивації пізнавальної 

діяльності студентів визначається науково-педагогічним працівником кафедри 

враховуючи активність студента при вивченні навчальної дисципліни 

(відвідування навчальних занять, виконання видів навчальної діяльності, 

виконання поточних модульних робіт, участь у науково-дослідній роботі тощо). 

Загальна підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни не може 

перевищувати 100 балів. 

У розділі робочої навчальної програми «Система поточного і 

підсумкового контролю знань студентів» розміщуються дві таблиці:  

За участь у науково-дослідній роботі та в інших заходах студентам 

нараховуються додаткові бали.  

 

Таблиця. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з 

вивчення навчальної дисципліни______________________________________ 

Форма роботи Вид роботи Бали 

1. Навчальна  1. Участь в предметних олімпіадах: університетських, 

міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 

2. Участь в конкурсах на кращого знавця дисципліни: 

університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 

3. Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань 

підвищеної складності  

4. Інші  види робіт (зазначити, які саме) 

 

2. Науково-

дослідна 

1. Участь в наукових гуртках 

2. Участь в наукових студентських клубах 

3. Участь в наукових магістерських семінарах 

4. Участь в конкурсах студентських робіт: університетських, 

міжвузівських,  всеукраїнських, міжнародних  

5. Участь в наукових студентських конференціях: університетських, 

міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 

6. Інші  види робіт (зазначити, які саме) 

 

3. Інші форми 

(зазначити, які 

саме) 

  

Примітка. У таблиці прописуються ті види роботи, які застосовуються в 

освітньому процесі. 

 

За додаткові види навчальних робіт студент може отримати не більше 30 

балів. Додаткові бали додаються до загальної підсумкової оцінки за вивчення 

навчальної дисципліни, але не загальна підсумкова оцінка не може 

перевищувати 100 балів.  



Загальна підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни 

визначається згідно шкал, наведених у таблиці. 

Таблиця.  Шкала оцінювання знань студентів за результатами 

підсумкового контролю з навчальної дисципліни_______________________ 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно  

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

Оцінка «відмінно», «A»  – студент виявляє особливі творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує 

необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для 

прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує 

відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили. 

Оцінка «добре», «B, C» – студент вільно володіє вивченим обсягом 

матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у 

стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких 

незначна Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію 

під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; 

контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, 

добирати аргументи для підтвердження думок. 

Оцінка «задовільно», «D, E» – студент відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з 

допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти 

помилки, серед яких є значна кількість суттєвих Студент володіє навчальним 

матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на 

репродуктивному рівні. 

Оцінка «незадовільно», FX», «F» – студент володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу 

Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення 

окремих фактів, елементів, об’єктів. 

Визначення залишкового рівня знань студентів з навчальної 

дисципліни визначається шляхом виконання комплексних контрольних робіт 

(ККР).  Мета даного заходу – перевірка вміння студентів застосовувати 

отриманні теоретичні знання та навички для вирішення практичних ситуацій. 

Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання. Оцінку рівня 

підготовки пропонується виставляти з теоретичної та практичної  частин (за 



наявності) окремо, як середньоарифметичне з оцінок за відповідь на кожне 

запитання. Загальна оцінка виконання студентами ККР визначається як 

середньоарифметичне з оцінок, зазначених розділів завдань. При 

середньоарифметичній оцінці з п’ятьма і більше десятих бала (2,5; 3,5; 4,5) 

оцінка округлюється на користь студента. 

Оцінка теоретичних знань студентів шляхом тестування здійснюється 

таким чином: 

«Відмінно» – не менше 90 % правильних відповідей. 

«Добре» – 75-89 % правильних відповідей.  

«Задовільно» – 60-74% правильних відповідей.  

«Незадовільно» – менше 60 % правильних відповідей. 

Оцінка «відмінно», «A» виставляється, якщо студент виконав ККР 

відповідно завдання і в повному обсязі прийняв вірні рішення, аргументовано 

обґрунтував їх, проявив вміння застосування знань для вирішення практичних 

ситуацій, творчо використовує знання для розв’язування практичних завдань. 

Оцінка «добре», «B, C» виставляється студенту, який при додержані 

вищеназваних вимог менш повно і ґрунтовно виконав ККР, допустив в 

розрахунках не принципові неточності, одиничні незначні недоробки. Можливі 

незначні (1-2) помилки в несуттєвих висновках, узагальнених розрахунках. 

Оцінка «задовільно», «D, E» виставляється студенту, якщо ККР виконано 

відповідно до завдання, але відповіді на тести дані частково, при вирішенні 

практичних завдань здобуті знання студент застосовує з труднощами, технікою 

розрахунків володіє слабо. 

Оцінка «незадовільно», «FX» виставляється студенту, якщо при 

виконанні ККР відсутні відповіді на більшу кількість тестів, допущені 

принципові помилки в розрахунках і грубі помилки в кінцевих висновках. 

Якість виконання курсової роботи (проекту) та результати її (його) 

захисту оцінюються колегіально за стобаловою шкалою, чотирибаловою 

шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і за шкалою 

ЄКТС.  

Таблиця. Шкала оцінювання результатів захисту курсової роботи (проекту) 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно  

82-89 В дуже добре 

74-81 С добре 

64-73 D достатньо задовільно 

60-63 Е задовільно 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного захисту 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

виконанням за новою темою  і захистом 

 

Результати оцінювання написання, оформлення та захисту курсової 

роботи (проекту) відображаються в листі оцінювання. 



 

Лист оцінювання захисту курсової роботи  
з навчальної дисципліни ___________________________________________, виконаної 

студенткою (том) __ курсу  інституту (факультету)_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(ПІБ) 

№ 

з/п 
Критерії оцінювання 

Бали 

керівник комісія 

 Зміст (до 50 балів)    

1.  Обґрунтування актуальності теми (до 3 балів)   

2.  Повнота розкриття теми (до 10 балів)   

3.  Використання достовірних (віртуальних) статистичних і 

фактичних даних, що характеризують проблему та їх аналіз в 

динаміці (до 5 балів) 

  

4.  Використання математичних та статистичних методів, методів 

моделювання, комп’ютерних технологій (до 5 балів) 

  

5.  Використання новітніх інформаційних джерел, чинних 

нормативних та законодавчих документів (до 2 балів) 

  

6.  Творчий підхід до аналізу проблеми, оригінальність підходів 

та наукова новизна результатів дослідження (до 10 балів) 

  

7.  Наявність в курсовій роботі (проекті) наглядних матеріалів 

(таблиць, графіків, схем), та їх аналіз (до 5 балів) 

  

8.  Обґрунтованість висновків та практична значущість 

рекомендацій (пропозицій) (до 10 балів) 

  

 Оформлення та організація  виконання (до 20 балів)   

9.  Відповідність чинним стандартам щодо оформлення курсової 

роботи в цілому (титульний аркуш, затверджений план, зміст, 

структура, посилання на літературні джерела) (до 5 балів) 

  

10.  Відповідність чинним стандартам щодо оформлення таблиць, 

формул, та графічних ілюстрацій (до 5 балів) 

  

11.  Відповідність чинним вимогам щодо оформлення 

літературних та інших інформаційних джерел (до 5 балів) 

  

12.  Дотримання  графіка виконання курсової роботи (проекту) (до 

5 балів) 

  

 Захист (до 30 балів)   

13.  Повнота та лаконічність висвітлення у доповіді ключових 

аспектів роботи (до 10 балів) 

х  

14.  Презентація курсової роботи (проекту) (до 10 балів) х  

15.  Аргументованість та повнота відповідей на додаткові питання 

(до 10 балів) 

х  

 Всього балів   

 Підсумкова оцінка за національною шкалою    

 Підсумкова оцінка за шкалою ЄКТС   

 Підпис членів комісії   

  

  

 

 


