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1. Загальні положення 

Це положення розроблене з метою вдосконалення чинної у Луцькому 

інституті розвитку людини Університету «Україна» (далі – Інститут)  системи 

контролю якості знань студентів та адаптації її до загальноєвропейських вимог. 

Положення розкриває основні принципи організації поточного й підсумкового 

контролю знань студентів, які навчаються за освітніми ступенями «бакалавр», 

«магістр» денної та заочної форм навчання, а також алгоритм переведення 

показників академічної успішності студентів інституту в шкалу ЕСТS. 

 

2. Основні принципи організації поточного та підсумкового контролю 

1. Оцінювання знань здобувачів вищої освіти із навчальних дисциплін 

здійснюється на основі результатів поточного, модульного та підсумкового 

контролю знань здобувачів вищої освіти. Об’єктом оцінювання знань здобувачів 

освіти є програмовий матеріал із навчальної дисципліни, засвоєння якого 

перевіряється під час цих видів контролю. 

2. Завданням поточного контролю (ПК) є перевірка навчальних досягнень 

здобувачів освіти. Завданням підсумкового модульного контролю (ПМК) є 

перевірка розуміння та засвоєння здобувачем освіти програмового матеріалу 

загалом, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого 

використання засвоєних знань, уміння сформувати своє ставлення до певної 

проблеми навчальної дисципліни тощо. 

3. Поділ навчального матеріалу дисципліни на навчальні модулі, їх кількість, 

види поточного контролю визначаються робочою програмою навчальної 

дисципліни. Робоча програма навчальної дисципліни за своїм змістом є основним 

документом навчально-методичного забезпечення дисципліни, який включає: 

програму навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, порядок 

оцінювання результатів навчання, рекомендовану літературу (основна, допоміжна), 

інформаційні ресурси в Інтернеті.   

 

3. Види освітньої роботи і контрольні заходи 

Освітній процес в Інституті здійснюється за такими формами: аудиторні 

навчальні заняття, консультації, самостійна робота здобувачів вищої освіти, 

практична підготовка, контрольні заходи. 

Аудиторні навчальні заняття проводяться за затвердженим в установленому 

порядку розкладом. Основними видами аудиторних навчальних занять є: лекції, 

практичні (семінарські), лабораторні заняття, індивідуальні заняття, консультації. 

Лекція – основна форма проведення навчальних занять в Інституті, 

призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Лекція є елементом курсу 

лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем 

навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій визначається робочою програмою 

навчальної дисципліни. 

Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій викладач 

організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих здобувачі вищої 

освіти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань 



(рефератів). Семінарські заняття проводяться у формі бесіди, рецензування й 

обговорення рефератів і доповідей, дискусій тощо. 

Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує 

детальний розгляд здобувачами вищої освіти окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування 

шляхом індивідуального виконання здобувачем вищої освіти відповідно 

сформульованих завдань. Практичне заняття включає проведення попереднього 

контролю знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти, постановку загальної 

проблеми викладачем та її обговорення за участю здобувачів вищої освіти, 

розв’язування завдань з їх обговоренням, розв’язування контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, при якому здобувач освіти 

під керівництвом викладача особисто проводить досліди з метою практичного 

підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, 

набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, 

обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою 

експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. Лабораторне 

заняття включає проведення поточного контролю підготовленості здобувачів вищої 

освіти до виконання конкретної лабораторної роботи, виконання завдань теми 

заняття, оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи та його захист перед 

викладачем. 

Консультація – форма навчальної роботи, при якій здобувач вищої освіти 

отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних 

теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Консультація може 

бути індивідуальною або проводитися для групи здобувачів вищої освіти, залежно 

від того, чи викладач консультує з питань, пов’язаних із виконанням індивідуальних 

завдань, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни. Обсяг часу, відведений 

викладачу для проведення консультацій з конкретної дисципліни наказом про 

норми часу.  

Індивідуальна робота – це форма організації освітнього процесу, яка 

передбачає створення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей 

здобувачів вищої освіти через індивідуально спрямований розвиток їх здібностей, 

науково-дослідну роботу й творчу діяльність. Індивідуальна робота здобувача 

вищої освіти включає виконання індивідуального навчально-дослідного завдання 

(ІНДЗ), яке передбачене робочою програмою навчальної дисципліни.  

Самостійна робота здобувача вищої освіти є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи здобувача вищої освіти, 

регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та 

не більше 2/3 загального обсягу навчального часу здобувача вищої освіти, 

відведеного для вивчення конкретної дисципліни. Зміст самостійної роботи 

здобувача вищої освіти над конкретною дисципліною визначається робочою 

програмою навчальної дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та 

вказівками викладача.  



Курсові проекти (роботи) є одним із основних видів індивідуальних завдань 

здобувачів освіти, передбачених навчальним планом. Вони виконуються з метою 

закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних здобувачами за час 

навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового 

завдання. 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є обов’язковим компонентом 

освітньої програми для здобуття відповідного рівня вищої освіти і має на меті 

набуття здобувачами вищої освіти професійних навичок та вмінь. Практична 

підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом проходження ними 

практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними 

вищими навчальними закладами договорами або у його структурних підрозділах, 

що забезпечують практичну підготовку. Програма практичної підготовки та терміни 

її проведення визначаються навчальним планом.  

Контрольні заходи якості підготовки фахівців в Інституті є необхідним 

елементом зворотного зв’язку в освітньому процесі. Вони забезпечують визначення 

рівня навчальних досягнень здобувача освіти і дають змогу корегувати, за потреби, 

хід освітнього процесу. 

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, 

лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості 

здобувача вищої освіти до виконання конкретної роботи. Поточний контроль 

реалізується у формі опитування, захисту лабораторних робіт, виступів на 

практичних (семінарських) заняттях, експрес-контролю тощо, перевірки 

результатів виконання різноманітних індивідуальних науково-дослідних завдань, 

контролю засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне 

опрацювання здобувачем освіти. Форма проведення поточного контролю під час 

навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначаються відповідною 

кафедрою (предметною або цикловою комісією). 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на 

певному освітньому рівні. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та 

підсумкову атестацію здобувача вищої освіти. 

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену або 

заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, 

визначеного робочою програмою навчальної дисципліни, і в терміни, встановлені 

навчальним планом. 

Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння 

здобувачем вищої освіти теоретичного та практичного матеріалу з окремої 

навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід. 

Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці 

засвоєння здобувачем вищої освіти навчального матеріалу виключно на підставі 

результатів виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських або 

лабораторних заняттях. Семестровий залік не передбачає обов’язкову присутність 

здобувачів освіти. 



Здобувач вищої освіти вважається допущеним до семестрового контролю з 

конкретної навчальної дисципліни (семестрового екзамену або заліку), якщо він 

виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр з цієї навчальної 

дисципліни. 

Екзамени складаються здобувачами вищої освіти в період екзаменаційних 

сесій, передбачених навчальним планом. 

Вищий навчальний заклад може встановлювати здобувачами вищої освіти 

індивідуальні терміни складання заліків та екзаменів.  

Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома 

викладачів і здобувачів вищої освіти не пізніше, як за місяць до початку сесії.  

Результати складання екзаменів і заліків оцінюються за національною 

шкалою та шкалою EKTC і вносяться в екзаменаційну відомість, залікову книжку 

здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти, які одержали під час сесії більше трьох незадовільних 

оцінок, відраховуються з Інституту. 

Здобувачам вищої освіти, які одержали під час сесії не більше трьох 

незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академзаборгованість до початку 

наступного семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох 

разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється 

завідувачем кафедри. 

Здобувачі вищої освіти, які не з’явились на екзамени без поважних причин, 

вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.  

Підсумкова атестація випускників у Луцькому інституті розвитку людини 

Університету «Україна» здійснюється Екзаменаційною комісією (далі – ЕК) після 

завершення теоретичної та практичної частини навчання за відповідним ступенем 

освіти з метою встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти 

рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої 

освіти за спеціальністю. Підсумкова атестація здобувачів освіти визначається 

навчальним планом освітньої програми. Діяльність Екзаменаційної комісії 

регламентується «Положенням про порядок створення та організацію роботи 

Екзаменаційної комісії у Луцькому інституті розвитку людини Університету 

«Україна» 

 

4. Організація поточного контролю 
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:  

‒ систематичність і активність роботи на практичних (семінарських), 

лабораторних заняттях;  

‒ виконання завдань для самостійного опрацювання;  

‒ виконання ІНДЗ (якщо такий вид роботи передбачений робочою 

програмою навчальної дисципліни); 

‒ виконання тестів модульної контрольної роботи.   

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських 

(практичних, лабораторних) занять та виконання й захисту індивідуальних завдань 

і завдань самостійної роботи й має на меті перевірку рівня підготовленості студента 



до виконання конкретної роботи. Він реалізується у формі опитування на 

семінарських заняттях, обговорення дискусійних питань, виконання 

практичних/лабораторних завдань, перевірки результатів виконання різноманітних 

завдань індивідуальної та самостійної роботи (опрацювання питань зазначених тем 

самостійної роботи, рефератів, джерел по темі та понятійного апарату) тощо. 

Поточний контроль не може перевищувати 50 балів. Загальна сума балів 

складається з балів, які отримує студент за певну навчальну діяльність – підготовку 

та виступи на семінарських заняттях, виконання практичних/лабораторних завдань 

(25 балів); виконання та захист індивідуальних завдань і завдань самостійної роботи 

(25 балів).  

Модульний контроль є складником поточного контролю і здійснюється у 

формі виконання студентом тестів модульних робіт. Модульний контроль 

здійснюється після завершення вивчення тем змістового модуля у формі виконання 

студентом тестів модульної контрольної роботи. Форма проведення, кількість 

модульних контрольних робіт зазначаються у робочій програмі навчальної 

дисципліни. Загальна кількість балів за виконання тестових завдань не може 

перевищувати 50 балів. 

 Розподіл балів та критерії оцінювання результатів навчання. 

Критерії оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях: 

Поточний контроль здійснюється на кожному семінарському занятті за 

результатами усних відповідей студентів із тем, обговорення дискусійних питань, 

тощо.  

За відповідь на семінарському (практичному/лабораторному) занятті 

виставляється оцінка за чотирибальною системою: «незадовільно», «задовільно», 

«добре», «відмінно».   

4 – 5 балів - студент правильно засвоїв тему, висвітлив зміст основних понять, 

продемонстрував здатність оперувати теоретичними  категоріями, узагальнювати та 

аналізувати матеріал; 

3 бали – студент засвоїв тему на достатньому рівні, висвітлив зміст основних 

понять, продемонстрував здатність оперувати теоретичними категоріями, 

узагальнювати та аналізувати матеріал; у відповіді допустив незначну неточність; 

1 – 2 бали – студент недостатньо засвоїв тему, допустив помилки щодо 

розуміння основних теоретичних понять, матеріал виклав непослідовно, але зміг 

правильно узагальнити вивчений матеріал. 

Розподіл балів між окремими темами здійснюється залежно від складності й 

актуальності теми, що вивчається. Викладач може визначати розподіл балів, які 

отримують студенти, об’єднавши теми змістового модуля. 

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних, лабораторних 

заняттях: 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному і лабораторному 

занятті за результатами виконання лабораторних робіт та усних відповідей 

студентів із тем, що виносяться на практичних і лабораторних заняттях. 

Оцінка практичної та лабораторної роботи залежить від якості виконання 

усіх завдань, їх оформлення та висновків. За цей вид діяльності студент може 



максимально отримати 5 балів за кожне практичне заняття або конкретно вивчену 

тему (теми) змістового модуля (викладач визначає критерії оцінювання виконання 

кожного практичного/лабораторного завдання). Загалом, за всі якісно виконані 

завдання студент може набрати 25 балів. 

У період екзаменаційної сесії викладач визначає суму і середню оцінку 

поточного контролю та проводить переведення оцінок в бали згідно зі шкалою 

конвертування (max = 25 балів). 

 

"2" – 5 

"2,1-2,2" – 6 

"2,3-2,4" – 7 

"2,5 - 2,6" – 8 

"2,7-2,8" – 9 

"2,9-3" – 10 

"3,1-3,2" – 11 

"3,3 - 3,4" – 12 

"3,5 - 3,6" – 13 

"3,7-3,8"- 14 

"3,9 - 4" - 15 

"4,1" – 16 

"4,2" – 17 

"4,3" – 18 

"4,4" – 19 

"4,5" - 20 

"4,6"-21 

"4,7" – 22 

"4,8" – 23 

"4,9" - 24 

"5" - 25 

 

Самостійна робота. Максимальна кількість балів ставиться за якість 

виконання самостійних завдань та вміння їх представити. Наприклад: після 

виконання самостійно певного завдання відбувається обговорення і виставляється 

оцінка за чотирибальною системою: «незадовільно», «задовільно», «добре», 

«відмінно». Відповідно, «відмінно» ‒ виставляється 13-15 балів, за «добре» ‒ 7-10 

балів, «задовільно» ‒ 3-6 балів, «незадовільно» ‒ 0-2 балів.  

Індивідуальна робота. Максимальна кількість балів за індивідуальну роботу 

ставиться за вчасне, якісне, добросовісне її виконання. Наприклад: після виконання 

індивідуального завдання відбувається обговорення і виставляється оцінка за 

чотирибальною системою: «незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно». 

Відповідно, «відмінно» ‒ виставляється 8-10 балів, за «добре» ‒ 6-7 балів, 

«задовільно» ‒ 3-5 балів, «незадовільно» ‒ 0-2 балів. Терміни подачі, виконання і 

захисту індивідуальних завдань визначаються графіком, який розробляється 

кафедрою на кожний семестр. Індивідуальні завдання виконуються студентами 

самостійно із забезпеченням необхідних консультацій з окремих питань з боку 

викладача. Наявність позитивних оцінок, отриманих за індивідуальні завдання, є 

необхідною умовою допуску до семестрового контролю з цієї дисципліни. 

Модульний контроль. Модульні контрольні роботи містять 2 варіанти по 20 

тестових питань (15 – І рівня та 5 – ІІ рівня складності). Оцінка за модульну 

контрольну роботу визначається в балах: питання І рівня – 1 бал, ІІ рівня – 2 бали. 

За результатами виконання тестових завдань загальна кількість балів не може 

перевищувати 50 балів. 

 

5. Організація підсумкового контролю 

Підсумковий контроль. Підсумковий контроль запроваджується з метою 

оцінки результатів навчання здобувачів вищої освіти і проводиться у формі 

семестрового екзамену/заліку з навчальної дисципліни в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою, в період екзаменаційної 

сесії, що проводиться згідно з навчальним планом.  



Здобувач вищої освіти допускається до підсумкового контролю за умови 

виконання всіх проміжних форм контролю, передбачених поточним семестровим 

навчальним планом.  

Максимальна кількість балів з дисципліни, яку може отримати здобувач вищої 

освіти протягом навчального модуля за всі види навчальної роботи, становить 100. 

Здобувачу вищої освіти, який з навчальної дисципліни має семестровий 

рейтинговий бал 60 і вище, підсумкова оцінка виставляється автоматично ‒ оцінка 

за національною шкалою та за шкалою ЕСТS. Якщо семестровий рейтинговий бал 

здобувача вищої освіти становить 35-59 балів, він має можливість повторно 

складати залік/екзамен. Студент, який після вивчення навчальної дисципліни за 

семестр набрав менше 34 балів, вивчає дисципліну повторно. 

Екзамен є обов’язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу 

оцінити системне, а не фрагментарне засвоєння навчального матеріалу і не може 

бути зведена до рівня поточних форм контролю. 

Екзамен ‒ форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного 

та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за семестр. У екзаменаційно-

заліковій відомості та в заліковій книжці здобувача вищої освіти робиться запис: 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 

Залік – форма підсумкового контролю засвоєння здобувачем вищої освіти 

теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за семестр. У 

екзаменаційно-заліковій відомості робиться запис: «зараховано», «незараховано». 

Курсові проекти (роботи) є одним із основних видів індивідуальних завдань 

здобувачів освіти, передбачених навчальним планом. Вони виконуються з метою 

закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних здобувачами за час 

навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового 

завдання. Результати захисту курсового проекту (роботи) оцінюються за 

національною шкалою та шкалою ЕСТS і вносяться відомість захисту курсових 

робіт. Курсова робота (проект) відповідно до навчального плану спеціальності є 

складовою частиною залікового кредиту та оцінюється у 100 балів. 

Практика здобувачів освіти є невід’ємною складовою освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців різних освітніх ступенів кожної галузі, спеціальності 

та освітньої програми. Питання організації, проведення і підведення підсумків 

навчальної, виробничої, переддипломної практик (далі – практик) здобувачів вищої 

освіти денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей регламентується 

«Положенням про проведення практики здобувачів освіти Луцького інституту 

розвитку людини Університету «Україна». Критерії оцінювання відповідають 

завданням практики, відображаються у програмі і доводяться до відома здобувачів 

вищої освіти перед початком практики. 

Після закінчення терміну практики здобувачі освіти денної і заочної форм 

навчання звітують про виконання програми та індивідуального завдання. 

Загальна і характерна форма звітності здобувача освіти за практику – це 

подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від 

бази практики, а також керівником практики від кафедри (циклової комісії). 

Диференційований залік приймається у здобувачів освіти під час захисту звіту 



про проходження практики у період найближчої сесії в інституті. 

Диференційований залік оцінюється за національною чотирибальною системою та 

в балах за кредитно-модульною системою (ECTS) – 100 балів, яких звіт з практики 

оцінюється в 75 балів та індивідуальне завдання – 25 балів. Звіт має містити 

відомості про базу практики (історія, структура, оснащеність тощо), виконання 

здобувачем освіти усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, 

мати розділи з питання охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної 

літератури та інші. Відповідно за виконання кожного розділу звіту визначена 

максимальна кількість балів: завдання, передбачені програмою практики – 30 балів; 

наявність розділу «Організація охорони праці на підприємстві, установі, 

організації» – 10 балів; додержання вимог щодо оформлення звіту – 5 балів; 

наявність додатків, що характеризують виконувану роботу – 15 балів; заохочувальні 

заходи (своєчасна підготовка та подання звіту) – 5 балів; заняття науковою роботою 

(підготовка статті, доповіді на студентську конференцію тощо) – 10 балів. 

Під час захисту практики здобувач освіти має охарактеризувати виконану 

роботу на базі практики, запропонувати свої пропозиції щодо її вдосконалення та 

обґрунтувати їх доцільність. 

Здобувач освіти, який не виконав програму практики без поважних причини, 

відраховується з навчального закладу. 

Підсумкова атестація проводиться у формі випускних іспитів та/або захисту 

випускних кваліфікаційних робіт. Оцінювання результатів складання випускних 

іспитів та/або захисту випускних кваліфікаційних робіт здійснюється у порядку, 

передбаченому прийнятою в Інституті системою контролю знань: за національною 

(4-бальною) шкалою: відмінно; добре; задовільно; незадовільно та за 100-бальною 

шкалою (шкалою ЕКТС). 

 Якщо відповідь здобувача вищої освіти на підсумковому іспиті або захист 

випускної дипломної роботи не відповідає вимогам рівня атестації, ЕК ухвалює 

рішення про те, що здобувач вищої освіти не пройшов атестацію і у протоколі 

засідання ЕК йому проставляється оцінка «незадовільно» (0-59 балів). 

 У випадку, якщо здобувач вищої освіти не з’явився на засідання ЕК для 

складання іспитів або захисту випускної дипломної роботи, у протоколі 

зазначається, що він є не атестованим у зв’язку з неявкою на засідання. Якщо 

здобувач вищої освіти не з’явився на засідання  ЕК з поважної причини, що 

підтверджується відповідними документами, йому може бути встановлена інша 

дата складання іспиту (захисту випускної дипломної роботи) під час роботи ЕК 

 Здобувачам вищої освіти, які успішно склали випускні екзамени, а також 

захистили проект (роботу) відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки, рішенням ЕК присвоюються відповідний освітній ступінь, кваліфікація. 

На підставі цих рішень Інститутом видається наказ про випуск, у якому зазначається 

відповідний освітній ступінь, кваліфікація, протокол ЕК та номер диплома (диплома 

з відзнакою) фахівця. 

 Здобувач вищої освіти, який отримав незадовільну оцінку при складанні 

комплексного чи додаткового випускного іспиту (на випускному курсі) або на 

захисті випускної кваліфікаційної роботи, відраховується з Інституту. Йому 



видається академічна довідка встановленого зразка. 

У випадках, коли захист випускної кваліфікаційної роботи (проекту) 

визнається незадовільним, Екзаменаційна комісія встановлює, чи може здобувач 

вищої освіти подати на повторний захист ту саму роботу (проект) з 

доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену 

відповідною кафедрою, у наступному навчальному році. 

Здобувачі вищої освіти, які не склали випускні іспити та/або не захистили 

випускну кваліфікаційну роботу у зв’язку неявкою без поважних причин або 

отриманням незадовільної оцінки, мають право на повторну (з наступного 

навчального року) атестацію протягом трьох років після відрахування із закладу 

вищої освіти (у період роботи, згідно затвердженого графіку, Екзаменаційної комісії 

з відповідної спеціальності). Перелік випускних іспитів визначається за навчальним 

планом, чинним на момент повторної атестації. Повторно складаються тільки ті 

випускні іспити, з яких була отримана незадовільна оцінка. 

 Переведення оцінок, виражених у балах за стобальною шкалою, в 

лінгвістичну шкалу та шкалу ECTS здійснюється відповідно до таблиці. 

 
Таблиця 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 


