
3. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та 

вмінь 

 

3.1. Розподіл балів за виконання окремих видів навчальної роботи, який 

відображено у табл. 3.1 відповідає реальним можливостям  викладача за 

робочою навчальною програмою дисципліни та відображають методику його 

роботи зі студентами, а також зумовлений переважаючою питомою вагою в 

оцінці знань студента екзаменаційного завдання, під час якого він повинен 

продемонструвати результати опанування навчального матеріалу, а також 

відсутністю можливості достатнього поточного оцінювання знань студента 

під час лекційних та практичних занять. 

Таблиця 3.1 

Оцінювання окремих видів навчальної роботи в балах 

 

1-2 семестр 

Модуль №1 

Вид навчальної роботи Макс. кількість 

балів 

Мах 

кількість 

Відповідь на семінарському занятті (з 

урахуванням виконання завдань, отриманих 

під час настановної сесії) 

 

6 
 

Виконання експрес - завдання під час 

практичного заняття 
6  

Виконання та захист контрольної роботи 

(домашньої)  

28 
 

Усього за модулем №1 40  

Семестровий залік 60 

Усього за 1-2 семестр 100 

 

3.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він 

отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до 

табл. 3.2, табл.3.3 

Таблиця 3.2  

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

          у балах оцінкам за національною шкалою 

 

Відповідь на 

семінарському 

занятті 

Виконання 

експрес завд. 

під час практ. 

занять 

Виконання  та 

захист контрольної 

роботи 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

 6  6 25-28 Відмінно 

 5  5 21-24 Добре 

 4  4 17-20 Задовільно 

менше 4 менше 4 менше 17 Незадовільно 



 

 

Таблиця 3.3 

Відповідність рейтингових оцінок за виконання та захист контрольної роботи  

у балах оцінкам за національною шкалою 

Захист 

контрольної 

роботи 

Розкриття 

змісту 

Укладання 

бібліографії 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

11-12 9-10 6 Відмінно 

9-10 8 5 Добре 

7-8 6-7 4 Задовільно 

менше 7 менше 6 менше 4 Незадовільно 

3.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види 

виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову 

оцінку у балах, які перераховуються в оцінку за національною шкалою (табл. 

3.4). Визначення поточних модульних рейтингових оцінок за національною 

шкалою здійснюється відповідно табл. 3.4.  

                                             Таблиця 3.4 

Відповідність поточних модульних рейтингових оцінок 

у балах оцінкам за національною шкалою 

Оцінка 

у балах  

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка 

за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

36-40 Відмінно А 
Відмінно   (відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 

33-35 

Добре 

В 
Дуже добре  (вище середнього рівня з 

кількома помилками 

30-32 С 
Добре   (в загальному вірне виконання з 

певною кількістю суттєвих помилок) 

27-29 

Задовільно 

D 
Задовільно  (непогано, але зі значною 

кількістю недоліків) 

24-26 E 
Достатньо  (виконання задовольняє 

мінімальним критеріям) 

1-23 Незадовільно FX 
Незадовільно  (з можливістю повторного 

складання) 

3.4. Якщо студент отримав позитивну (за національною шкалою) поточну 

модульну рейтингову оцінку за виконання всіх видів навчальної роботи (60% 

максимальної поточної модульної рейтингової оцінки), то його підсумкова 

семестрова рейтингова оцінка визначається як сума поточної модульної 

рейтингової оцінки (табл. 3.4). і залікової рейтингової оцінки, отриманої за 

виконання завдання на диф. заліку (табл. 3.5). 

3.5. Студент допускається до семестрового диференційного заліку, якщо 

він успішно (з позитивними за національною шкалою оцінками) виконав усі 

передбачені в модулі види навчальної роботи і набрав не менше 24 балів (табл. 

1.4). 



3.6. Семестровий залік проводиться у письмовій формі у присутності 

екзаменаційної комісії кафедри, яку очолює завідувач кафедри. Студент 

отримує залікове завдання та конспективно записує основні означення, 

визначає закономірності, здійснює письмовий аналіз психологічних явищ 

тощо. На виконання залікового завдання відводиться дві навчальні години, 

після чого на підставі представлених записів екзаменаційна комісія виставляє 

залікову рейтингову оцінку відповідно до табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Відповідність екзаменаційних рейтингових оцінок у балах оцінкам за 

національною шкалою та шкалою ECTS 

Оцінка 

в балах 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Оцінка 

за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

54-60 

Відмінно A 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок) 

49-53 

Добре 

B 

Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома 

помилками) 

45-48 

C 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною 

кількістю суттєвих помилок) 

40-44 

Задовільно 

D 

Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 

недоліків) 

36-39 

E 

Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним 

критеріям) 

1-35 
Незадовільно FX 

Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

 

3.7. Згідно з рішенням кафедри отримання заохочувальних або 

штрафних балів за даною дисципліною не передбачається, враховуючи 

специфіку дисципліни. 

3.8. Забороняється перескладання підсумкової семестрової рейтингової 

оцінки з метою її підвищення. 

3.9. У випадку відсутності у студента позитивних рейтингових оцінок (за 

виконання окремих видів навчальної роботи, підсумкової модульної або 

екзаменаційної), він вважається таким, що має академічну заборгованість. 

3.10. При складанні академічної заборгованості студент повинен 

виконати усі завдання, які необхідні для отримання позитивної підсумкової 

модульної рейтингової оцінки, а також виконати залікове завдання. 

3.11. У випадку отримання незадовільної залікової рейтингової оцінки 

студент повинен повторно скласти семестровий екзамен в установленому 

порядку. 

 При повторному складанні семестрового заліку максимальна величина 

залікової рейтингової оцінки, яку може отримати студент, дорівнює оцінці «В» за 



шкалою ЕСТS та певній кількості балів, яку визначає викладач відповідно до 

табл. 3.5. 

3.12. У випадку відсутності студента на семестровому заліку з будь-яких 

причин проти його прізвища у колонці «Екзаменаційна рейтингова оцінка» 

заліково-екзаменаційної відомості робиться запис «Не з'явився» або 

«Недопущений», а у колонці «Підсумкова семестрова рейтингова оцінка» – 

«Неатестований». 

3.13. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка (табл.1.6) заноситься до 

залікової книжки, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 

68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 

                                                                                                          Таблиця 3.6 

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок 

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS 

Оцінка 

в балах 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Оцінка 

за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно A 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок) 

82 – 89 

 

Добре 

B 

Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома 

помилками) 

75 – 81 C 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною 

кількістю суттєвих помилок) 

67 – 74 

 

Задовільно 

D 

Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 

недоліків) 

60 – 66 E 

Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним 

критеріям) 

35 – 59 
 

Незадовільно 

 

 

FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1 – 34 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 

 
 
 


	Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок
	у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

