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Система оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти  – це 

сукупність організаційно-методичних заходів щодо перевірки та оцінювання 

знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти, набуття ними фахових 

компетентностей з метою раціональної організації освітнього процесу та 

управління якістю освітньої діяльності у КНТЕУ). 

Оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти  в 

університеті здійснюється за 100-баловою шкалою, яка переводиться 

відповідно в національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно») та шкалу Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної  системи (ЄКТС – А, B,  C,  D,  E,  FХ,  F).   

Таблиця відповідності 

шкали оцінювання КНТЕУ з національною шкалою та   

шкалою ЄКТС 

Оцінка 

за шкалою КНТЕУ 

(бали) 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 

90–100 «відмінно» А 

82–89 В 

75–81 
«добре» 

С 

69–74 D 

60–68 
«задовільно» 

E 

35–59 FX 

1–34 
«незадовільно» 

F 

           

Кількість балів та їх розподіл за видами завдань під час поточного і 

підсумкового контролю з дисципліни та критерії оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти визначаються кафедрою, затверджується в робочій 

програмі та доводяться до відома здобувачів вищої освіти викладачем на 

першому навчальному занятті з дисципліни. При цьому, бали, що 

накопичуються здобувачами вищої освіти за видами завдань, повинні бути 

цілими числами. 



 Здобувачі вищої освіти мають бути чітко проінформовані про стратегію 

оцінювання, яка застосовується щодо їхньої навчальної програми; про те, які 

методи оцінювання будуть до них застосовані; які очікувані результати, а 

також про те, які критерії будуть використані при оцінюванні результатів 

навчання. 

При вивченні навчального курсу, що включає декілька дисциплін, які 

можуть викладатися однією або різними  кафедрами, загальна оцінка з курсу 

розраховується як середньозважена за результатами підсумкового контролю.  

 

Порядок організації системи оцінювання  успішності навчання 

здобувачів ступенів вищої освіти  

«бакалавр» і «магістр» 

Вхідний контроль (діагностика вхідного рівня знань здобувачів вищої 

освіти) застосовується як передумова успішної організації вивчення 

дисципліни.  

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. 
Бали, отримані здобувачами вищої освіти за результатами поточного 

контролю з дисципліни,  викладач заносить до Записної книжки викладача і 

оголошує на кожному практичному (семінарському, лабораторному) занятті. 
Підсумковий модульний контроль проводиться з метою визначення 

стану успішності здобувачів вищої освіти за період теоретичного навчання. 

Проведення підсумкового модульного контролю з дисципліни 

передбачається робочим навчальним планом як окреме заняття і 

враховується у розкладі лабораторних (практичних, семінарських) занять.  

Сума балів, накопичених здобувачем вищої освіти за виконання всіх 

видів поточних навчальних завдань (робіт) на лабораторних (практичних, 

семінарських) заняттях та на підсумковому модульному контролі, свідчить 

про ступінь оволодіння ним програмою навчальної дисципліни на 

конкретному етапі її вивчення. 

         Індивідуальні завдання (курсові роботи (проекти), індивідуально-

графічні роботи тощо) виконуються здобувачами вищої освіти протягом 

семестру з метою набуття  навичок самостійної роботи з науковими 

джерелами і оволодіння методикою дослідження. Основні вимоги щодо 

організації підготовки та захисту курсових робіт (проектів) визначені в 

чинному «Положенні про організацію виконання та захисту курсових робіт 

(проектів) у КНТЕУ». 

Захист індивідуальних завдань проводиться у визначені кафедрою 

терміни до початку екзаменаційної сесії перед комісією у складі керівника 

роботи (проекту) та двох-трьох викладачів кафедри.  



Оцінювання індивідуальних завдань здійснюється за 100-баловою 

шкалою, яка переводиться відповідно в національну шкалу («відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу ЄКТС (А, B, C, D, E, FХ, F). 

У випадку незадовільної оцінки курсової роботи (проекту) комісією по 

захисту оцінка виставляється у відомість підсумкового контролю знань: 

– при оцінці FX – виконання роботи здійснюється повторно за раніше 

затвердженою темою з урахуванням виявлених недоліків; 

– при оцінці F – виконання індивідуальної роботи здійснюється за 

новою темою.  

Повторний захист курсової роботи здійснюється під час ліквідації 

академічної заборгованості, за встановленою процедурою, після чого: 

– у разі одержання здобувачем вищої освіти позитивної оцінки він 

допускається до складання екзамену з відповідної дисципліни за розкладом 

екзаменів під час ліквідації академічної заборгованості; 

– у разі одержання незадовільної оцінки, здобувач вищої освіти 

відраховується з університету як такий, що отримав незадовільну оцінку на 

комісії. 

Здобувач вищої освіти, який без поважної причини вчасно не подав (не 

зареєстрував) курсову роботу (проект) або не  з’явився на захист  у 

визначений термін, не допускається до складання екзамену з відповідної 

дисципліни на сесії. При цьому у відомості підсумкового контролю знань 

(дод. 3) робиться запис – «не з’явився» і здобувач вищої освіти має 

академічну заборгованість
1
 з цієї дисципліни. 

         Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

навчання здобувачів вищої освіти на певному освітньому ступені або на 

окремих його завершених етапах.  

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію 

здобувача вищої освіти. 

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 у 

термінах компетентностей як результатів навчання. 

Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні 

засвоєння здобувачем вищої освіти навчального матеріалу на підставі 

результатів виконання ним усіх видів навчальних завдань на лабораторних 

(практичних, семінарських) заняттях, самостійної роботи, модульних 

завдань.  

                                                           
1
 Академічною заборгованістю (академзаборгованістю) вважається заборгованість, що виникла у 

здобувача вищої освіти в результаті його неявки на підсумковий контроль або одержанні незадовільної 

оцінки (FX або F) за результатами підсумкового контролю знань. 



Залік проводиться окремим заняттям відповідно до розкладу після 

останнього лабораторного (практичного, семінарського) заняття та 

підсумкового модульного контролю.  

Під час підсумкового модульного контролю викладач оголошує 

загальну кількість накопичених здобувачем вищої освіти балів. Якщо 

здобувач вищої освіти набрав 60 і більше балів, то залік може бути 

виставлений за результатами підсумкового модульного контролю на 

момент проведення заліку.  

У разі, якщо загальний обсяг дисципліни складає 1,5 кредити ЄКТС, а 

форма контролю – залік, підсумковий модульний контроль не виноситься на 

окреме заняття, а здійснюється під час проведення заліку. 

У разі, якщо здобувач вищої освіти бажає поліпшити свою оцінку, він 

складає залік з усієї програми навчальної дисципліни. При цьому в 

підсумковій оцінці не враховуються накопичені бали.  Присутність  всіх  

здобувачів вищої освіти  на  заліку  –  обов’язкова. В разі неявки, набрані 

бали за результатами підсумкового модульного контролю не виставляються.                  

У відомості підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти викладач 

робить запис «не з'явився». 

Залік оцінюється за 100-баловою шкалою КНТЕУ, яка переводиться 

відповідно в національну шкалу («зараховано», «не зараховано») або при 

диференційованому заліку в чотирибалову шкалу («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно») та шкалу ЄКТС. 

Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння 

здобувачем вищої освіти програми навчальної дисципліни за семестр, що 

проводиться як контрольний захід під час екзаменаційної сесії. 

Екзаменаційна сесія – це період підведення підсумків навчальної 

роботи здобувачів вищої освіти за семестр. Під час семестрової 

екзаменаційної сесії за окремим розкладом, який затверджується проректором 

університету, проводяться екзамени, кількість яких не повинна перевищувати 

п’яти. Перед екзаменами, у терміни визначені розкладом, обов’язково 

проводяться консультації. 

Форма проведення екзамену визначається навчальним планом.  

Екзамени проводяться за білетами, складеними викладачами та 

розглянутими на засіданні кафедри і затвердженими завідувачем кафедри. 

Структура екзаменаційних білетів з дисципліни і критерії оцінювання 

екзаменаційних завдань визначаються в робочій програмі курсу та 

доводяться до відома здобувачів вищої освіти.  

До екзамену допускаються всі здобувачі вищої освіти за винятком тих, 

які не захистили курсову роботу (проект) з даної дисципліни. 

 Кращим здобувачам вищої освіти (як правило, одному–двом), які 

повністю виконали програму з дисципліни і, як результат, набрали 90               

і більше балів, викладач має право виставити підсумкову оцінку без 

опитування (при усному екзамені) чи виконання екзаменаційного завдання 

(при письмовому екзамені), про що робить помітку в екзаменаційному листі 

здобувача вищої освіти. Присутність здобувачів вищої освіти на екзамені 

є обов’язковою. 



Порядок надання пояснень здобувачем вищої освіти, який був 

відсутній на екзамені/заліку, регламентований п. 6.9 Правил внутрішнього 

розпорядку.  

Якщо здобувач вищої освіти був відсутній з неповажної причини, декан 

факультету виставляє у відомість незадовільну оцінку і ставить свій підпис. 

Повторне складання екзаменів з кожної дисципліни допускається не 

більше двох разів. При незадовільній оцінці з першої спроби викладачу з 

даної дисципліни, другий раз – комісії, яка створюється деканом факультету. 

Проведення екзамену та перевірка екзаменаційних робіт здобувачів 

вищої освіти здійснюються викладачем-лектором (екзаменатором) та 

асистентом з відповідним розподілом навчального навантаження. 

Письмовий екзамен одночасно складають у потоці здобувачі вищої 

освіти, як правило, не більше 2-х академічних груп.  

При письмовому екзамені оцінки оголошуються здобувачам вищої 

освіти наступного дня після проведення екзамену, при усному – в день 

проведення екзамену. 

Якщо здобувач вищої освіти за результатами підсумкового 

модульного контролю з дисципліни набрав 60 і більше балів, а на 

екзамені отримав нижчий результат, то викладач має право з метою 

з'ясування повноти оволодіння програмою дисципліни, сформованості 

умінь та навичок, поставити додаткові запитання в межах програми 

навчальної дисципліни. В такому випадку підсумкова оцінка                       

з дисципліни визначається викладачем з урахуванням балів (не більше 

10), отриманих за відповіді на додаткові запитання, але не повинна 

перевищувати результатів підсумкового модульного контролю.  

                  Контроль залишкових знань (ректорський контроль) – це 

внутрішній аудит системи управління якістю, який проводиться після 

складання підсумкового контролю з певної нормативної дисципліни на 

початку наступного семестру. Мета перевірки залишкових знань – визначити 

ефективність навчання з даної дисципліни, і зокрема виявити ступінь 

засвоєння навчального матеріалу, передбаченого програмою, та рівень 

сформованості у здобувачів вищої освіти необхідних  компетентностей.  

Перевірка залишкових знань полягає в оцінюванні, порівнянні рівня 

набутих здобувачами вищої освіти знань на різних етапах навчання, 

визначенні відповідності форм та методів організації освітнього процесу, що 

застосовувалися при викладанні  дисципліни, та наданні рекомендацій щодо 

їх удосконалення. Замір залишкових знань здійснює Центр тестування та 

моніторингу знань за графіком, затвердженим ректором університету. 

 

Ліквідація академічної заборгованості 

Ліквідація академічної заборгованості проводиться після закінчення 

екзаменаційної сесії за окремим розкладом, складеним деканатами 

факультетів та узгодженим із навчальним відділом не пізніше як на 

наступному тижні після сесії. 

Повторна ліквідація академічної заборгованості приймається комісією, 

яка призначається деканом факультету, як правило, у складі декана або його 



заступника, завідувача відповідної кафедри та викладача дисципліни, з якої 

складається підсумковий семестровий контроль. 

Здобувачам вищої освіти, які складали залік або екзамен під час 

терміну, відведеного для ліквідації академічної заборгованості, 

підсумкова оцінка з дисципліни виставляється без урахування балів за 

поточну успішність. 

Здобувач вищої освіти, який не склав екзамену чи заліку на комісії під 

час ліквідації академічної заборгованості відраховується з університету. 

Підставою для ліквідації академічної заборгованості є отримання 

здобувачами вищої освіти у результаті підсумкового контролю знань 

незадовільних оцінок FX та F. 

 


