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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Порядок розкриває основні принципи організації поточного і 

підсумкового оцінювання знань студентів, а також методику переведення 

показників академічної успішності студентів КІСІТ. Порядок спрямовано на 

ефективну реалізацію таких завдань: 

- підвищення мотивації студентів до систематичної активної роботи 

протягом усього періоду навчання, переорієнтацію їхніх цілей з отримання 

позитивної оцінки на формування стійких знань, умінь та навичок; 

- систематизацію знань та активне їх засвоєння упродовж навчального 

року; 

- недопущення розбіжностей між завданнями, що виносяться на контроль, 

та  програмою дисципліни; 

- забезпечення відкритості контролю через ознайомлення студентів на 

початку вивчення дисципліни з її навчальною програмою, формами 

контрольних заходів і критеріями оцінювання знань; 

- подолання елементів суб'єктивізму під час оцінювання знань; 

- забезпечення належних умов вивчення програмного матеріалу і 

підготовки до контрольних заходів шляхом їх розмежування за змістом й у 

часі; 

- розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, 

розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності освітньої 

діяльності викладацького складу. 
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ІІ. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

2.1. Оцінювання знань з загальноосвітніх дисциплін (предметів)  

здійснюється на основі результатів поточної успішності,  диференційованих 

заліків та Державної підсумкової атестації. 

2.2. Об'єктом оцінювання знань студентів є програмовий матеріал 

дисципліни (предмету), засвоєння якого відповідно перевіряється під час 

поточного контролю, тематичного оцінювання, диференційованого заліку та 

Державній підсумковій атестації. 

2.2.1. Об’єктом поточного оцінювання є знання окремих складових 

робочої програми навчальної дисципліни (предмету): 

- матеріалу, викладеного на лекціях; 

- питань, розглянутих та обговорених на семінарських і практичних 

заняттях; 

- питань, опрацьованих на лабораторних роботах; 

- матеріалу, опрацьованого самостійно. 

Поточне оцінювання здійснюється у процесі встановлення рівня 

навчальних досягнень студентів відповідно до критеріїв оцінювання знань  за 

виконання контрольних робіт, за роботу на семінарських, лабораторних та 

практичних заняттях, підготовку рефератів та інших завдань, передбачених 

робочою програмою дисципліни (предмету).  

2.2.2. Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні 

результати вивчення теми (розділу). Тематичне оцінювання навчальних 

досягнень студентів забезпечує: 

- усунення безсистемності в оцінюванні; 

- підвищення об’єктивності оцінки знань, навичок і вмінь; 

- індивідуальний та диференційований підхід до організації навчання; 

- систематизацію й узагальнення навчального матеріалу; 

- концентрацію уваги  до найсуттєвішого в системі знань з кожного предмета. 
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Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування 

студентами  матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних 

оцінок,  різних видів навчальних робіт (практичних, лабораторних, 

самостійних, творчих, контрольних робіт) та навчальної активності студентів. 

2.2.3. Об’єктом підсумкового оцінювання є знання програмного матеріалу 

дисципліни (предмету) в повному обсязі. 

 Підсумкова оцінка з дисципліни (предмету) визначається як середнє 

арифметичне тематичних атестацій. 

На Державній підсумковій атестації оцінюванню підлягають: 

- володіння ключовими теоретичними знаннями про об’єкт дисципліни; 

- здатність творчо мислити та синтезувати знання; 

- уміння використовувати знання для розв’язання практичних завдань; 

- точність виконання розрахунків  тощо. 

2.3.  Знання програмового матеріалу загальноосвітніх та інтегрованих 

дисциплін (предметів) оцінюється максимально в 12 балів (високий рівень) за 

критеріями оцінювання з відповідних дисциплін (предметів). 

Переведення оцінок інтегрованих дисциплін  предметів загальноосвітнього 

циклу здійснюється викладачем відповідної дисципліни  за шкалою 

переведення 12-бальної системи в систему в 100-бальну кредитно-

модульну систему ECTS.  

 

Таблиця переведення з 12-бальної системи оцінювання інтегрованих 

загальноосвітніх дисциплін до 100-бальної кредитно-модульної системи 

12-бальна шкала 

оцінювання 

Національна 

шкала  

100-бальна 

кредитно-

модульна шкала 

Шкала ECTS 

12  

відмінно 

100 А 

90 – 100 11 95 

10 90 

9  

добре 

86 В 

80 - 89 8 80 

7 75 С 70 – 79  

6  69 D 66 - 69 
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5 задовільно 65 E 

60 – 65  4 60 

3  

незадовільно 

45 FX 

 2 40 

1 15 

 

2.4. Якщо дисципліна вивчається протягом 2-х і більше семестрів, то  

підсумкова оцінка визначається як середнє арифметичне.   

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦЯ ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

 

3.1. Об'єктами поточного оцінювання знань студентів як правило є1: 

а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних, 

лабораторних) заняттях; 

б) виконання завдань для самостійної роботи; 

в) виконання контрольних робіт. 

3.1.1. Під час контролю виконання завдань та відповідей на семінарських 

(практичних, лабораторних) заняттях оцінюванню підлягають: рівень знань, 

продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських, практичних 

заняттях та колоквіумах; активність в обговоренні питань, що винесені на 

семінарські (практичні) заняття; результати виконання і захисту лабораторних 

робіт, експрес-контролю, участь у тренінгах, ділових іграх та інші форми 

роботи, розроблені цикловими комісіями. 

3.1.2. Під час  контролю виконання завдань для самостійної роботи 

оцінюванню підлягають: самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих 

питань; виконання розрахунків; підготовка рефератів, есе; конспектів 

навчальних чи наукових текстів, переклад іншомовних текстів, підготовка 

реферативних матеріалів з публікацій тощо. 

3.1.3. Під час виконання контрольних робіт оцінюванню підлягають 

теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування 

певного завершеного розділу навчального матеріалу. Контрольні роботи 

                                                 
1За необхідності циклова комісія може доповнити перелік об’єктів поточного контролю якості знань студентів. 
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можуть проводитися у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або 

розв’язання практичних завдань, виконання індивідуальних завдань, 

розв'язання виробничих ситуацій (кейсів) тощо. 

3.2. Шкала оцінювання завдань під час поточного контролю, критерії 

оцінювання знань та форми проведення контрольних заходів визначаються 

цикловою комісією, включаються до робочих навчальних програм, методичних 

матеріалів щодо змісту та організації СРС, поточного і підсумкового контролю 

знань і доводяться до відома студентів на початку семестру.  

3.3. За рішенням циклової комісії студентам, які брали участь у поза 

навчальній науковій діяльності – в роботі конференцій, підготовці наукових 

публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові оцінки за поточну 

успішність.  

3.4. Оцінювання  різних видів поточної роботи студентів на 

семінарських (лабораторних і практичних) заняттях, виконання контрольних 

робіт та інших індивідуальних завдань фіксуються викладачами в журналах 

навчальних занять відповідно до чинного порядку. 

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ  

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

 

4.1. Підсумкова успішність із загальноосвітніх та інтегрованих 

навчальних дисциплін оцінюється у формі диференційованого заліку за 

шкалою від «1» до « 12» балів включно.  

4.2. На останньому занятті підсумкова оцінка за результатами всіх видів 

поточної успішності записується у залікову відомість як середнє арифметичне 

тематичних атестацій. 

4.3. У разі невиконання окремих завдань поточного контролю з 

об'єктивних причин, студенти мають право, за дозволом завідуючого  

відділенням, виконати їх до останнього заняття. Час та порядок складання 

визначає викладач. 


