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1.Загальні положення 

 
1.1. Положення про прядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній 

системі організації освітнього процесу у Мукачівському кооперативному 

торговельно-економічному коледжі  (далі – Положення) має на меті 

удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню 

системних і систематичних знань та ритмічній самостійній роботі студентів 

впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптацію 

до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).  

1.2. Положення унормовує організацію поточного, модульного та підсумкового 

семестрового контролю знань студентів і методику переведення показників 

академічної успішності за 100-бальною системою у систему оцінок за 

національною шкалою та шкалою ECTS.  

1.3. Оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою сприяє: 

 - підвищенню мотивації студентів до системного активного навчання впродовж 

семестру та навчального року, переорієнтації їх цілей з отримання позитивної 

оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;  

- відкритості контролю, який базується на ознайомленні студентів на початку 

вивчення дисципліни з переліком, формами та змістом контрольних завдань, 

критеріями та порядком їх оцінювання;  

- подоланню елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується 

впровадженням, крім традиційного опитування, різнобічних форм контролю, 

врахуванням при оцінюванні знань усіх видів навчальної роботи студента 

впродовж семестру;  

- розширенню можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, 

розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності навчального 

процесу.  

2.Види контролю та їх визначення 

2.1.Система оцінювання знань студентів з кожної дисципліни включає поточний, 

проміжний (модульний) та підсумковий семестровий контроль знань. Порядок 

складання екзаменів і заліків визначені окремим Положенням. 



2.2. На першому занятті  викладач доводить до відома студентів програму 

дисципліни, інформує про обов’язкові види навчальної діяльності та терміни їх 

виконання, види контролю, схему нарахування балів. 

2.3. Поточний контроль  

2.3.1. Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних, 

практичних, лабораторних і семінарських занять і має на меті перевірку знань 

студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання конкретної 

роботи.  

2.3.2. При організації поточного контролю циклові комісії розглядають та 

затверджують зміст, форми проведення контрольних завдань та критерії 

оцінювання. 

 2.3.3. При поточному оцінюванню підлягають: систематичність роботи на 

семінарських (практичних) заняттях, рівень знань, продемонстрований у 

відповідях і виступах, активність при обговоренні питань, результати виконання 

і захисту практичних робіт, експрес-контролю у формі тестів тощо. За рішенням 

циклової комісії студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, роботі 

конференцій, підготовці публікацій, а також були учасниками олімпіад, 

конкурсів тощо можуть присуджуватися додаткові бали.  

2.3.4. Оцінки, отримані студентами, проставляються викладачами у журналах 

обліку роботи академічної групи, які зберігаються в учбовій частині. 

 2.4. Проміжний (модульний ) контроль 

 2.4.1. Модульний контроль (сума балів за окремий змістовий модуль ЗМ) 

проводиться (виставляється) на підставі оцінок поточного контролю за змістовий 

модуль (можлива підсумкова контрольна робота за даним змістовим модулем) з 

метою оцінки результатів знань студента після вивчення матеріалу з логічно 

завершеної частини навчальної дисципліни – змістового модуля. Змістовий 

модуль включає набір логічно  пов’язаних між собою тем навчальної дисципліни, 

теоретичних положень, висвітлених під час лекцій, отримання навичок на 

практичних (семінарських) заняттях, виконання тестових, самостійних та 

індивідуальних завдань студентами. Кількість змістових модулів може 

визначатися кількістю кредитів, відведених на вивчення дисципліни в семестрі. 



2.4.2. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння 

певного матеріалу, вміння вирішувати конкретні ситуативні задачі, самостійно 

опрацьовувати тексти, здатності осмислювати зміст даної частини дисципліни, 

умінь публічно чи письмово подати певний матеріал 

2.4.3. Форми проведення модульного контролю та система оцінювання рівня 

знань та вмінь студентів погоджуються цикловою комісією за рекомендацією 

викладача та відображаються у робочій навчальній програмі. Оцінці підлягають: 

рівень теоретичних знань та практичні навички з тем, включених до змістових 

модулів, самостійне опрацювання тем, проведення розрахунків, написання 

рефератів, рецензій, есе, проєктів, підготовка анотацій публікацій тощо.  

2.4.4. Підсумкова кількість балів за змістовий модуль може виставлятися за 

вибором викладача:  

а) як сума балів за усіма поточними формами контролю, передбачених робочою 

навчальною програмою дисципліни; 

 б) як сума балів за всіма формами контролю плюс оцінка підсумкової модульної 

контрольної (тестів);  

в) за результатами підсумкової модульної контрольної, тестів. 

2.5. Семестровий контроль  

2.5.1. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену чи заліку 

визначеного навчальним планом в терміни, передбачені графіком навчального 

процесу.  

Екзамен — це форма підсумкового контролю, яка передбачає перевірку 

засвоєння студентом теоретичного та практичного програмного матеріалу зі всієї 

дисципліни, здатності творчо використовувати накопичені знання та вміння, 

формувати власне ставлення до певної проблеми тощо. Екзамен проводиться як 

контрольний захід у письмовій або усній формах. Оцінювання здійснюється у 

балах. Зміст екзаменаційних завдань та система (шкала) оцінювання 

встановлюється цикловими комісіями. 

Залік — це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння 

студентом навчального матеріалу винятково на підставі результатів поточної 

успішності.  



2.5.2.Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає, що 

підсумкова оцінка з дисципліни визначається як сума оцінок за змістовими 

модулями. Підсумкові оцінки розраховуються викладачем, який читає лекційний 

курс, або веде практичні (семінарські) заняття, і оголошуються студентам на 

останньому занятті.  

2.5.3. Порядок та система оцінювання визначається викладачем і зазначається у 

робочій навчальній програмі.  

2.5.4. Підсумковий семестровий контроль у вигляді екзамену проводиться в 

усній або письмовій формі. На екзамен виносяться основні питання курсу, 

завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані 

знання і застосувати їх при вирішенні практичних завдань.  

2.5.5. Перелік екзаменаційних питань та завдань, що відповідають навчальній 

програмі, критерії їх оцінювання визначаються цикловими комісіями і 

повідомляються студентам викладачем, який читає лекційний курс. 

 2.3.6. Результати екзамену оцінюються у балах) і включаються у підсумкову 

оцінку з дисципліни. Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується з 

урахуванням оцінок за змістові модулі, включаючи екзаменаційну і записується 

у відомість 

2.3.7. Підсумкова оцінка з дисципліни у балах (100-бальна шкала) переводиться 

у чотирибальну (національну) шкалу згідно з таблицею: 
бали Оцінка за національною шкалою 

екзамен залік 

90-100 відмінно  

 

зараховано 

82-89  

добре 74-81 

64-73 задовільно 

60-63 

35-59  

незадовільно 

 

не зараховано 1-34 

 

2.3.8. З дисципліни, яка вивчається впродовж двох і більше семестрів, 

семестровий контроль здійснюється кожен семестр у формі, передбаченій 



навчальним планом (залік, іспит). Загальна підсумкова оцінка для додатку до 

диплома державного зразка проставляється за середньою. 

3.Принципи переведення та основи застосування ECTS –системи 

3.1. ECTS – це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної 

процедури оцінювання, виміру і порівняння результатів навчання, передачі 

документів про навчання у закладах вищої освіти від одного закладу освіти до 

іншого, як в Україні, так і за її межами. Система ECTS базується на принципах 

взаємної довіри учасників і передбачає виконання низки правил щодо її 

складових: ECTS-кредитів, ECTS-оцінок, Угоди про навчання і зарахування 

кредитів. ECTS-кредити – відображають навантаження студента за відповідним 

курсом. ECTS-оцінки – використовуються для спрощення переведення оцінок 

між закладами освіти , забезпечують конвертованість внутрішніх оцінок закладів 

освіти. 

3.2. Підсумкова кількість балів з предмету за семестр переноситься у Відомість 

обліку успішності  і переводиться в оцінку за національною шкалою та шкалою 

ECTS. Відомість здається в учбову частину. 
бали Оцінка  

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

екзамен залік 

90-100 A відмінно  

 

зараховано 

82-89 B  

добре 74-81 C 

64-73 D задовільно 

60-63 E 

35-59 FX  

незадовільно 

 

не зараховано 1-34 F 

 

4.Критерії оцінювання знань студентів 

А – оцінка «відмінно» (90 - 100 балів) Студент виявляє глибокі і міцні знання 

навчального матеріалу в обсязі робочої програми дисципліни. Вміє самостійно 

здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію. Використовує набуті знання і вміння для прийняття рішень у 

стандартних і нестандартних ситуаціях. Переконливо аргументує відповіді, 



відстоює власну позицію щодо питань, які розглядаються. Студент добре 

знайомий з основною, а також додатковою літературою. 

 В – оцінка «добре» (82- 89 балів).Студент вільно володіє вивченим обсягом 

матеріалу. Вміє застосовувати набуті знання та вміння для вирішення 

практичних завдань, але допускає окремі неточності. У відповіді 

прослідковується порушення принципу систематичності і логічності викладу 

навчального матеріалу. Самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких 

є незначна. Студент виявляє грунтовне знання основної бібліографії, однак лише 

поверхово орієнтується у допоміжній літературі.  

С – оцінка «добре» (74 - 81 балів). Студент в загальному добре володіє 

матеріалом. Вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці. 

Відповідь студента правильна, але недостатньо повна, бездоказова. Студент вміє 

виправляти помилки, серед яких є суттєві. Студент виявляє знайомство та 

розуміння основної бібліографії, однак зовсім не орієнтується у допоміжній 

літературі.  

D – оцінка «задовільно» (64 - 73 балів).Студент відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, але 

допускає значну кількість неточностей і грубих помилок, які може усувати за 

допомогою викладача. У своїх міркуваннях опирається на повторення думок 

викладача або автора, не вміє навести власні приклади, не може відповісти на 

додаткові запитання. Студент виявляє поверхове знайомство та розуміння лише 

основної бібліографії та зовсім не орієнтується у допоміжній літературі.  

Е – оцінка «задовільно» (60 — 63 балів) Студент володіє навчальним матеріалом 

на рівні, який визначається як мінімально допустимий. Бачить навчальну 

дисципліну як нагромадження випадкових і не пов'язаних між собою тем. У своїх 

міркуваннях не здатен аналізувати окрему тему дисципліни у контексті інших 

тем і виражати взаємозв’язок між ними. Його відповіді мають шаблонний 

характер і не відображають самостійного розуміння теми. Студент трохи 

орієнтується в основній бібліографії.  



FX – оцінка «незадовільно» (35 - 59 балів) Студент володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну його частину. Він спроможний 

висвітлити лише окремі питання, не вміючи їх аргументувати чи пояснити. 

Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни відсутня. Його участь у 

навчальному процесі є пасивною, відповіді в більшості є невірними або дуже 

поверховими і обмежуються механічним засвоєнням програми навчальної 

дисципліни. 

F – оцінка «незадовільно» (1 - 34 бали) Студент володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, однак не 

може їх аргументувати або науково пояснити. Студент повністю не виконав 

вимог робочої програми навчальної дисципліни. 


