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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
А 5 (відмінно) 90−100
Студент має глибокі, міцні і системні знання з усього теоретичного курсу,
може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях спеціальну
термінологію, володіє латинськими назвами, володіє понятійним апаратом; уміє
застосувати здобуті теоретичні знання під час розв’язання практичних завдань,
що стосується нових технологій дослідження; самостійно може підготувати
змістовний реферат і захистити основні його положення.
В 4,5 (добре) 85−89
Студент має глибокі, міцні та системні знання з усього теоретичного курсу,
може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях спеціальну
термінологію, володіє понятійним апаратом, латинськими назвами, але у своїх
відповідях може допустити неточності, зустрічаються незначні помилки під час
виконання завдань; самостійно може підготувати змістовний реферат і захистити
основні його положення.
С 4 (добре) 75−84
Студент знає програмний матеріал у повному обсязі, має практичні вміння,
але не вміє самостійно логічно мислити, зокрема,

підготувати реферат і

захищати його положення. Відповідь його повна, змістовна, але з певними
неточностями.
D 3,5 (задовільно) 65−74
Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання
і розуміння основних положень, за допомогою викладача може аналізувати
матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. За
допомогою викладача може підготувати реферативну роботу.
E 3 (задовільно) 60−64
Студент має початковий рівень знань, володіє необхідними уміннями та
навичками для вирішення стандартних завдань; виявляє розуміння основних
положень навчального матеріалу на репродуктивному (відтворюючому) рівні;

здатний з помилками дати визначення понять та термінів, що вивчаються; може
самостійно оволодівати частиною навчального матеріалу, але висновки робить
нелогічні, непослідовні.
FХ 2 (незадовільно) 35−59
Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності; слабко
орієнтується в поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального
матеріалу викликає значні труднощі; робить спробу розповісти суть заданого, але
відповідає лише за допомогою викладача на рівні «так» чи «ні»; однак може
самостійно знайти в підручнику відповідь.
X 1 (незадовільно) 1−34
Студент зовсім не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками та
науковими термінами з дисципліни, що вивчається, зовсім не здатний до
самостійного вивчення дисципліни.
Підсумковий контроль з дисципліни здійснюється у вигляді заліку, що
проводяться після закінчення семестру (закінчення курсу). Отримана кількість
балів переводиться в національну шкалу відповідно до таблиці, наведеної
нижче, та виставляється в екзаменаційну відомість.
Відповідність рейтингових балів і національної шкали оцінювання:
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Денна форма навчання
Вид занять

1
Лекції:
– контроль відвідування
лекцій
– ведення конспекту лекцій
(питань, що винесені на
самостійне опрацювання)
Практичні заняття:
– контроль відвідування,
підготовка до заняття
– виконання завдання,
оформлення звіту
Лабораторні роботи:
– контроль відвідування,
підготовка до заняття
– виконання завдання,
оформлення звіту
й захист роботи
Поточний та підсумковий
контроль:
– виконання поточних
контрольних робіт,
тестових завдань
(максимальний бал)
– опитування, виконання
завдань самостійної
роботи, реферати, наукові
статті, тези (максимальний
бал)
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