
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Реалізація основних завдань контролю знань здобувачів вищої освіти у 

КНТЕУ досягається системними підходами до оцінювання та комплексністю 

застосування різних видів контролю. Згідно з діючою в університеті 
системою комплексної діагностики знань студентів, з метою стимулювання 

планомірної та систематичної навчальної роботи, оцінка знань студентів 

здійснюється за 100-баловою системою. 

Форми контролю знань студентів: 

- поточний; 

- підсумковий модульний; 

- семестровий підсумковий (залік, екзамен). 

 

Оцінювання знань студентів в університеті здійснюється за 100-

баловою шкалою, яка переводиться відповідно у національну шкалу 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу 

європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС –А, В, С, D, E, FX, F). 

 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському, 

практичному/лабораторному занятті та за результатами виконання завдань 

самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно 

опрацьованого матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях та 

набутих практичних навичок під час виконання завдань 

лабораторних/практичних робіт. 

Критерії поточного оцінювання знань студентів. 

 

Усний виступ 

та виконання 

письмового 

завдання, 

тестування 

Критерії оцінювання 

5 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних 

виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 

літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

4 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні 
деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві 



неточності та незначні помилки. Правильно вирішив 

більшість тестових завдань. 

3 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових 

відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 
літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності 
та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

2 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає його під час усних виступів та 

письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість 

тестових завдань. 

1 Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 

зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві 
помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його 

викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та 

практичних завдань. Не вирішив жодного тестового 

завдання. 

 

Доповнення виступу:  

2 бали – отримують студенти, які глибоко володіють матеріалом, чітко 

визначили його зміст; зробили глибокий системний аналіз змісту виступу, 

виявили нові ідеї та положення, що не були розглянуті, але суттєво 

впливають на зміст доповіді, надали власні аргументи щодо основних 

положень даної теми. 

1 бал отримують студенти, які виклали матеріал з обговорюваної теми, що 

доповнює зміст виступу, поглиблює знання з цієї теми та висловили власну 

думку. 
 

Суттєві запитання до доповідачів: 

2 бали отримують студенти, які своїм запитанням до виступаючого суттєво і 
конструктивно можуть доповнити хід обговорення теми. 

1 бал отримують студенти, які у своєму запитанні до виступаючого 

вимагають додаткової інформації з ключових проблем теми, що 

розглядається. 

 

Експрес-контроль: 
 



2 бали нараховуються студентам, які вільно володіють усім навчальним 

матеріалом, орієнтуються в темі та аргументовано висловлюють свої думки. 

 

1 бал отримують студенти, які частково володіють матеріалом та можуть 

окреслити лише деякі проблеми теми. 

 

Складання словника основних термінів, що визначені програмою курсу (за 

темами): 

Програмою курсу визначено перелік ключових термінів, що розкривають 

зміст кожної теми. Студентам пропонується скласти словник основних 

термінів з конкретної теми на останніх сторінках опорного конспекту лекцій.  

2 бали нараховуються студентам, які не лише склали повний перелік 

визначених термінів з конкретної теми, а й можуть вільно розтлумачити їх 

зміст. 

1 бал нараховуються студентам, які склали неповний перелік визначених 

термінів з конкретної теми і не можуть їх розтлумачити без конспекту. 
 

Ведення опорного конспекту лекції: 

Опорний конспект лекції (ОКЛ) – вид навчально-методичного 

посібника, в якому у стисло і системно викладено основний теоретичний 

матеріал у формі основних понять і положень, що структурно й логічно 

пов’язані між собою. Дані поняття та положення є лише опорними 

сигналами, вони вимагають пояснень і визначень, що мають записати 

студенти під час лекції. Його ведення сприяє системному і глибокому 

засвоєнню навчального матеріалу, дозволяє простежити структурні зв’язки 

між різними поняттями, положеннями, концепціями, проблемами, теоріями 

тощо. 

Кожен студент повинен мати ОКЛ на лекціях і вести в ньому записи 

власноруч. Під час аудиторної роботи з ОКЛ студенти записують основні 
тези лекції та пояснення викладача у визначеному в конспекті полі. Під час 

самостійної роботи рекомендується доповнити записи лекції та завершити 

виконання завдань, що були зазначені в Робочій програмі та ОКЛ. 

2 бали нараховуються студентам, які в повному обсязі самостійно і творчо 

опрацювали всі питання лекції і вільно володіють її змістом. 

1 бал нараховується студентам, які опрацювали лише окремі питання лекції і 
не достатньо вільно володіють її змістом. 

 
Підготовка творчих завдань(есе, дайджест): 

 
Есе – це  самостійна творча робота, де у вільній формі висловлюються 

особисті думки на тему, передбачену робочою програмою. Головна мета есе 



– це самостійне викладення студентом на підставі опрацьованого матеріалу 

теми, проблеми, питання. 

Дайджест – це добір уривків з різних джерел на певну тематику. У 

форматі дайджестів можна зробити системний аналіз будь-якого 

теоретичного положення, розкрити різні точки зору на будь-яку проблему, 

тему, питання та зробити узагальнюючі висновки.  

 

2 бали отримують студенти, які можуть виокремити з різних джерел основні 
положення, структурно об’єднати їх, коротко проаналізувати кожне з них та 

зробити ґрунтовні узагальнюючі висновки 

1 бал отримують студенти, які в цілому правильно виокремили основні 
положення кожного з джерел, але не зробили їх відповідного аналізу та 

узагальнюючих висновків. 

 

Ведення конспекту першоджерел    

 

2 бали отримують студенти, які опрацювали всю необхідну обов’язкову 

літературу, засвоїли її основні теоретичні положення, вміють їх пояснити і 
розтлумачити. 

 

1 бал отримують студенти, котрі опрацювали не всю необхідну літературу, 

не завжди розуміють її вихідні теоретичні положення, поверхово їх 

пояснюють. 

 

Підсумковий модульний контроль знань студентів. 

 

Підсумковий модульний контроль проводиться з метою визначення 

стану успішності здобувачів вищої освіти за період теоретичного навчання. 

Підсумковий модульний контроль знань студентів здійснюється через 
проведення аудиторних письмових контрольних робіт або комп’ютерного 

тестування. 

 

Критерії підсумкового модульного оцінювання знань студентів 

 

Письмова 

контрольн
а робота 

або 

тестування 

 

Критерії оцінювання 

25-30 

 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно 

та аргументовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст 



теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі 
тестові завдання. 

20-24 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але 

при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності 
та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових 

завдань. 

15-20 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 

зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 
глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без 
використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі 
суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину 

тестових завдань. 

7-15 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових 

завдань. 

1-6 Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових 

відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно 

вирішив окремі тестові завдання. 

0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не 

вирішив жодного тестового завдання. 

 

 

Сума балів, накопичених здобувачем вищої освіти за виконання всіх 

видів поточних навчальних завдань (робіт) на практичних (семінарських) 

заняттях та на підсумковому модульному контролі, свідчить про ступінь 

оволодіння ним програмою навчальної дисципліни на конкретному етапі її 
вивчення. Протягом семестру студенти можуть набрати від 0 до 100 балів, що 

переводяться у національну шкалу оцінювання і відповідно у шкалу ЄКТС. 

Кількість балів відповідає певному рівню засвоєння дисципліни:  

 

  

За 

системою 

КНТЕУ 

За 

шкалою 

ECTS 

За національ-

ною системою 

Визначення 



90-100 А 5 

(відмінно) 

Повно та ґрунтовно засвоїв всі теми 

навчальної програми вміє вільно та 

самостійно викласти зміст всіх 

питань програми навчальної 
дисципліни, розуміє її значення для 

своєї професійної підготовки, 

повністю виконав усі завдання 

кожної теми та поточного 

модульного контролю в цілому. 

Брав участь в олімпіадах, 

конкурсах, конференціях. 

82-89 В 4 

(дуже добре) 
Недостатньо повно та ґрунтовно 

засвоїв окремі питання робочої 
програми. Вміє самостійно викласти 

зміст основних питань програми 

навчальної дисципліни, виконав 

завдання кожної теми та 

модульного поточного контролю в 

цілому. 

75-81 С 4 

(добре) 
Недостатньо повно та ґрунтовно 

засвоїв деякі теми робочої 
програми, не вміє самостійно 

викласти зміст деяких питань 

програми навчальної дисципліни. 

Окремі завдання кожної теми та  

модульного поточного контролю в 

цілому виконав не повністю. 

69-74 D 3 

(задовільно) 
Засвоїв лише окремі теми робочої 
програми. Не вміє вільно 

самостійно викласти зміст основних 

питань навчальної дисципліни, 

окремі завдання кожної теми 

модульного контролю не виконав. 

60-68 E 3 

(достатньо) 

Засвоїв лише окремі питання 

навчальної програми. Не вміє 

достатньо самостійно викласти 

зміст більшості питань програми 

навчальної дисципліни. Виконав 

лише окремі завдання кожної теми 

та модульного контролю в цілому. 

35-59 Fx 2 

(незадовільно) 
Не засвоїв більшості тем навчальної 
програми не вміє викласти зміст 

більшості основних питань 

навчальної дисципліни. Не виконав 

більшості завдань кожної теми та  



модульного контролю в цілому. 

1-34 F 2 

(незадовільно) 
Не засвоїв навчальної програми, не 

вміє викласти зміст кожної теми 

навчальної дисципліни, не виконав 

модульного контролю.  

 

 

ПІДСУМКОВИЙ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Підсумковий семестровий контроль – це підсумкове оцінювання 

результатів навчання здобувача вищої освіти за семестр, що здійснюється в 

університеті у формі заліку та екзамену. На підсумковий семестровий 

контроль виносяться питання, задачі, ситуаційні завдання тощо, що 

передбачають перевірку розуміння здобувачами вищої освіти програмного 

матеріалу дисципліни в цілому та рівня сформованості відповідних 

компетентностей після опанування курсу. Підсумковий семестровий 

контроль оцінюється від 0 до 100 балів і переводиться у національну шкалу 

та шкалу ЄКТС.  

Шкала ЄКТС ґрунтується на рейтингу здобувачів вищої освіти у складі 
потоку/курсу:  

– здобувачам вищої освіти, які повністю оволоділи програмою навчальної 
дисципліни на творчому рівні, можуть дати відповіді на всі питання курсу, 

опанували рекомендовану літературу, виставляють оцінку А. 

При цьому оцінку – 100 балів (за шкалою КНТЕУ), як виняток, можуть 

отримати тільки здобувачі вищої освіти, які, крім відмінних знань за 

програмою дисципліни, виявили активність в науково-дослідній роботі за 

тематикою курсу, стали призерами студентських олімпіад, виступали на 

конференціях тощо ; 

– здобувачам вищої освіти, які оволоділи програмою навчальної дисципліни 

на творчому рівні, проте у відповідях допустили неточності, ставлять оцінку 

В; 

– здобувачам вищої освіти, які в основному оволоділи програмою навчальної 
дисципліни на продуктивному рівні, проте у відповідях допускають несуттєві 
помилки, ставлять оцінку С; 

– здобувачам вищої освіти, які показали задовільні результати оволодіння 

навчальною програмою дисципліни на репродуктивному рівні й при 

відповідях допускають помилки, ставлять оцінку D; 

– здобувачам вищої освіти, які виявили мінімально достатній рівень знань з 
дисципліни, необхідний для продовження навчання, вивчили основні терміни 

курсу та орієнтуються в матеріалі базового підручника, ставлять оцінку Е. 

Здобувачі вищої освіти, які за результатами вивчення дисципліни отримали 

незадовільні оцінки FX або F, повинні додатково виконати індивідуальні 
завдання для підвищення рівня своїх знань і при оцінці FX повторно 

перескласти підсумковий контроль, а при оцінці F пройти повторний курс 

вивчення дисципліни зі складанням підсумкового контролю. 



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ НА ЗАЛІКУ 

 

1 .  Виконання  першо го  з а в дання  потребу є  по вно ї  

анал ітично ї  і  зм і стовно ї  в і дпов і д і  (оц інюється  в і д  0  до  

5 0  бал і в ) .  

45-50 балів отримують студенти, які повно та ґрунтовно розкрили теоретичне 

питання, використавши при цьому не лише обов’язкову, а й додаткову 

літературу. 

41-44 отримують студенти, які в цілому розкрили теоретичне питання, однак 

не повно і допустивши деякі неточності. При цьому не використав на 

достатньому рівні обов’язкову літературу. 

37-40 балів отримують студенти, які правильно визначили сутність питання, 

але розкрили його не повністю, допустивши деякі незначні помилки. 

34-36 балів отримують студенти, які правильно визначили сутність питання, 

розкривши його лише частково і допустивши при цьому окремі помилки, котрі 
не впливають на загальне розуміння питання. 

30-33 балів отримують студенти, які правильно правильно визначили сутність 

питання, недостатньо або поверхово розкривши більшість його окремих 

положень і допустивши при цьому окремі помилки, які частково вплинули на 

загальне розуміння проблеми.. 

0-29 балів отримують студенти, які частково та поверхово розкрили лише 

окремі положення питання і допустили при цьому певні суттєві помилки, 

котрі значно вплинули на загальне розуміння питання. 

 

2 .  Питання  потребу є  коротко ї  в і дпов і д і ,  котра  ро з крива є  

с утн і ст ь  того  чи  і ншо го  поняття  а бо  теоретично го  

положення  (оц і нюється  в і д  0  до  3 0  бал і в ) .  

27-30 балів отримують студенти, які повністю розкрили сутність поняття, дали 

його чітке визначення або проаналізували і зробили висновок з конкретного 

теоретичного положення. 

23-26 балів отримують студенти, які правильно, але не повністю дали 

визначення поняття або поверхово проаналізували і зробили висновок з 
теоретичного положення. 

18-22 балів отримують студенти, які правильно, але лише частково визначили 

те чи інше поняття або частково проаналізували і зробили висновок з 
теоретичного положення. 

0-17 балів отримують студенти, які частково і поверхово визначили те чи 

інше поняття або сформулювали висновок з теоретичного положення, 

допустивши неточності та помилки. 

 

3 .  Третє  з а вдання  склада єт ься  з  2  тест і в  і  оц інюється  

в і д  0  до  2 0  бал і в  (кожна  в і рна  в і дпо в і д ь  –  1 0  бал і в ) .  

 


