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1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про модульно-рейтингову систему оцінювання знань 

студентів (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону «Про вищу 

освіту», наказу Міністерства освіти і науки України № 943 від 16.10..2009р 

«Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської 

кредитно-трансферної системи», листа МОН від 26.02.2010 р №1/9-119 «Про 

методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно- 

трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних 

закладах», Положення про організацію освітнього процесу у  Донбаській 

національній академії будівництва і архітектури (далі – ДонНАБА, 

Академія). 

    

1.2. Це Положення   визначає мету, основні завдання, принципи та 

механізм реалізації  рейтингового оцінювання навчальних досягнень 

студентів академії. 

 

1.3. Оцінювання  результатів навчання здобувачів вищої освіти 

проводиться на основі модульно-рейтингової системи оцінювання з певної 

навчальної дисципліни (освітнього компонента), яка передбачає 

поопераційний контроль за визначеними критеріями і накопичення 

рейтингових балів за виконання усіх видів навчальних робіт та контрольних 

заходів здобувачами у процесі навчання. 

 

1.4. Метою рейтингової системи оцінювання (РСО) є забезпечення 

якості підготовки здобувачів вищої освіти шляхом: 

 підвищення мотивації здобувачів до активного, свідомого навчання, 

систематичної самостійної роботи протягом семестру та відповідальності за 

результати навчальної діяльності; 

 встановлення постійного зворотного зв’язку з кожним здобувачем та 

своєчасне коригування його навчальної діяльності; 

 забезпечення змагальності та здорової конкуренції у навчанні; 

 підвищення об’єктивності оцінювання результатів навчання здобувачів; 

 зменшення психологічних, емоційних і фізичних перенавантажень у 

період екзаменаційних сесій. 

 

1.5. Положення унормовує організацію поточного, модульного та 

підсумкового контролів знань студентів і методику переведення показників 

академічної успішності за 100-бальною системою у систему оцінок за 

національною шкалою. 

 



1.6. Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал 

дисципліни (освітнього компонента) освітньо-професійної програми певного 

рівня вищої освіти. 

2. Терміни та їх визначення 

 

Європейська система залікових кредитів (ECTS) – це системний спосіб 

опису освітніх програм шляхом присвоєння кредитних одиниць її 

компонентам (кредитним модулям). Система ECTS базується на врахуванні 

загальної трудомісткості роботи студента під час засвоєння певного 

кредитного модуля програми підготовки та результатів цієї роботи. 

 Кредитний модуль (модуль ECTS) – навчальна дисципліна (частина 

багатосеместрової дисципліни), яка вивчається в одному семестрі. Окремими 

кредитними модулями є курсовий проєкт (робота), практика, кваліфікаційна 

робота. Кредитний модуль має певний обсяг у кредитах ECTS, а рівень його 

засвоєння має бути визначено у відповідній системі оцінювання . 

Кредит ECTS – це одиниця вимірювання навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 

(очікуваних) результатів навчання. Один кредит ЄКТС дорівнює 30 

академічним годинам. Кредити ECTS призначаються усім модулям, які 

входять до складу освітньо-професійної програми (обов’язковим, 

вибірковим). Кредити призначаються також для кваліфікаційної роботи та 

практик. Усі кредити є заліковими, тобто оціночними. 
 

Залікові кредити – характеристика обсягу, трудомісткості певної 

частини програми підготовки (у кредитах ECTS) та якості її засвоєння 

здобувачем (у відповідній системі оцінювання). Залікові кредити отримують 

студенти тільки після засвоєння певного кредитного модуля та позитивного 

оцінювання досягнутих результатів навчання. 
 

Навчальний (змістовий модуль (ЗМ)) –  логічно завершена частина 

навчального матеріалу (розділ навчальної програми) окремого кредитного 

модуля, що передбачає оволодіння певними знаннями та уміннями. 

 Кількість змістових модулів призначається з урахуванням обсягу 

кредитів, що припадають на дану дисципліну (рекомендується у межах 2-4 

модулів). 

 

 Поточний контроль – це оцінювання роботи студентів на колоквіумах, 

практичних, лабораторних, семінарських заняттях тощо та за виконання 

індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом (оцінюється в 

балах). 

 Поточний контроль якості знань студентів здійснює викладач, який 

проводить семінарські, практичні чи лабораторні роботи. 



 Модульний контроль – це оцінювання засвоєння студентом 

навчального матеріалу змістового модуля, винесеного на цей контрольний 

захід (оцінюється в балах). 

Модульний контроль якості знань студентів здійснює викладач-лектор. 
 

 Семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену, 

диференційованого заліку чи заліку, що визначено навчальним планом, у 

терміни, передбачені графіком навчального процесу, і оцінюється певною 

кількістю балів. 

 З дисципліни, яка вивчається впродовж двох і більше семестрів, 

семестровий контроль здійснюється кожен семестр у формі, передбаченій 

робочим навчальним планом. При цьому у додаток до диплому заноситься 

середньозважена оцінка (СВО): 

    


 


i
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де iR  – оцінка з дисципліни в i –му семестрі; in  – кількість кредитів на 

дисципліну в i –му семестрі. 

 Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної 

дисципліни (модуля) за семестр, що проводиться як окремий контрольний 

захід. При складанні семестрового екзамену враховується накопичена 

студентом сума балів в ході поточного та модульного контролів. 
 

 Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в 

оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни 

виключно на підставі результатів поточного та модульного контролю. 

Проведення окремих контрольних заходів при цьому наприкінці вивчення 

дисципліни не передбачається як і обов’язкової присутності студента під час 

занесення результатів до відомості обліку успішності. 

 Підсумкова атестація здійснюється  екзаменаційною комісією після 

завершення навчання на певному рівні вищої освіти з метою встановлення 

фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньо-

професійної програми. Відбувається шляхом захисту кваліфікаційної роботи 

(проєкту)/ складання атестаційного екзамену на здобуття  відповідного  

ступеня вищої освіти. Критерії оцінювання знань студентів під час 

проведення підсумкової атестації визначаються у методичних рекомендаціях 

для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти. 

 Рейтингова система оцінювання – система, в основу якої покладено 

поопераційний контроль і накопичення рейтингових балів за виконання всіх 

видів робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни з 

певного кредитного модуля. 



Рейтингові бали – кількісна оцінка у балах результатів виконання всіх 

видів робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни, з 

урахуванням її значущості (вагомості) та якості. 

 Рейтингова оцінка з кредитного модуля (RD) – кількісна оцінка за 

багатобальною шкалою рівня засвоєння студентом певного кредитного 

модуля з урахуванням якості виконання всіх видів робіт, передбачених 

робочою програмою навчальної дисципліни протягом семестру. 

  

3. Типи рейтингових систем оцінювання та особливості їх 

застосування 

 

3.1. В Академії існує два типи рейтингової системи оцінювання : 

 РСО першого типу передбачає оцінювання результатів навчальної 

діяльності здобувача впродовж семестру – проходження або виконання 

певних видів робіт, передбачених заходами поточного та модульного 

контролів; 

 РСО другого типу складається з двох складових: стартової – 

оцінювання навчальної діяльності здобувача впродовж семестру 

(проходження або виконання певних видів робіт, передбачених заходами 

поточного та модульного контролів) та підсумкової -  оцінювання результатів 

навчальної діяльності здобувача під час проведення семестрового контролю 

(оцінювання результатів проходження або виконання певних видів робіт) 

 

3.2. Оцінювання результатів навчання здійснюється за 100 - бальною 

шкалою з подальшим переведенням до оцінок за  національною шкалою  

(таблиця1). 

 

3.3. Система оцінювання результатів навчання має бути 

стандартизованою та формалізованою. Викладач здійснює рейтинговий 

контроль на підставі затверджених правил, веде облік отриманих студентами 

балів, проводить підсумковий контроль знань та узагальнює результати. 

 

3.4. Незалежно від типу РСО нижня межа позитивного оцінювання 

кожного контрольного заходу має бути не менше 60 % від балів, визначених 

для цього контрольного заходу. 

 

3.5. Якщо здобувач не проходив або не з’явився на контрольний 

захід, його результат оцінюється у 0 балів. 

 

3.6. Вихідною інформацією для побудови РСО  є технологія 

навчання, контрольні заходи та вид семестрового контролю. 

 

 



4. Оцінювання  результатів навчання  під час реалізації освітніх 

компонентів освітньо-професійної програми: 

 

4.1. організація оцінювання знань студентів 

 

4.1.1.    Рейтингова система оцінювання з певної навчальної 

дисципліни або частини навчальної дисципліни, за якою навчальним планом 

передбачений семестровий контроль, є обов’язковою складовою робочої 

програми навчальної дисципліни (освітнього компонента освітньо-

професійної програми). Розподіл балів здійснюється лектором курсу залежно 

від значущості видів робіт та з урахуванням підходів до оцінки результатів 

навчання здобувача з дисципліни, розглядається на засіданні кафедри і 

затверджується в установленому порядку. 

 

4.1.2. На початку вивчення відповідної дисципліни (але не пізніше 

другого аудиторного заняття) студентів повідомляють про кількість 

змістових модулів, зміст і форми проведення поточного, модульного та 

семестрового контролю, критерії оцінювання знань. Рейтингова система 

оцінювання доводиться до відома здобувачів і не змінюється впродовж 

семестру. 

 

4.1.3. В рейтинговій системі оцінювання з дисципліни зазначаються 

критерії оцінювання заходів поточного та модульного контролів, умови 

допуску здобувача до заліку або екзамену (відсутність заборгованостей з 

лабораторних робіт, комп’ютерних практикумів та семестрового 

індивідуального завдання), критерії оцінювання відповідей здобувача з 

окремих питань (завдань) в разі проведення залікової контрольної роботи або 

екзамену. 

 

4.1.4. Заборонено оцінювати присутність або відсутність здобувача 

на аудиторному занятті. 

      

 

4.2. організація та проведення поточного контролю 

 

4.2.1.  Поточний контроль здійснюється за накопичувальною 100- 

бальною системою. 

 

4.2.2. Рекомендована максимальна кількість балів поточного 

контролю (включно з модульним контрольним оцінюванням) та самостійної 

роботи за семестр становить 100 (у разі семестрового контролю у формі 

заліку). З них: 

 максимальна кількість балів за аудиторну роботу студентів становить 

70.  Це підсумкова оцінка рівня знань студента, які він виявив під час 

проведення практичних, лабораторних чи семінарських занять; 



 максимальна кількість балів за самостійну роботу студентів становить 

30. Це підсумкова оцінка якості виконання індивідуальних завдань, 

опрацювання тем самостійної роботи, що визначені робочою навчальною 

програмою дисципліни. 

 

4.2.3. Рекомендована максимальна кількість балів поточного 

контролю (включно з модульним контрольним оцінюванням) та самостійної 

роботи за семестр становить 60 (у разі семестрового контролю у формі 

екзамену). З них: 

 максимальна кількість балів за аудиторну роботу студентів становить 40.  

Це підсумкова оцінка рівня знань студента, які він виявив під час проведення 

практичних, лабораторних чи семінарських занять; 

 максимальна кількість балів за самостійну роботу студентів становить 

20. Це підсумкова оцінка якості виконання індивідуальних завдань, 

опрацювання тем самостійної роботи, що визначені робочою навчальною 

програмою дисципліни. 

 

4.2.4. При нарахуванні балів за роботу під час аудиторних занять 

оцінці підлягають: активність при обговоренні питань, що винесені на 

семінарські (практичні) заняття, результати виконання і захисту 

лабораторних робіт (контрольно-розрахункових робіт), експрес-контроль у 

формі тестів тощо. 

 

4.2.5. Під час нарахування балів за самостійну роботу оцінці може 

підлягати: підготовка до аудиторних занять, написання рефератів 

(доповідей), опрацювання додаткової навчально-довідкової та наукової 

літератури, переклад з іноземної мови наукових статей, реферативних 

матеріалів тощо. 

 

4.2.6. На кожній кафедрі та кожним викладачем окремо може 

розроблятися своя рейтингова система поточної успішності студентів, 

кількість балів, яку виставляє викладач за кожну тему, розділ (змістовий 

модуль) дисципліни, у межах загальноприйнятої  в академії системи.  

 

4.2.7. Виконання запланованого обсягу робіт, що покладено в 

основу поточного контролю, є обов’язковим для всіх студентів. 

 

4.2.8. Після кожного заняття викладач ознайомлює студентів з 

виставленими балами для уникнення можливих непорозумінь. 

 

4.3. організація та проведення модульного контролю 

 

 

4.3.1. Модульне контрольне оцінювання проводиться за навчальним 

матеріалом, віднесеним до відповідних змістових модулів згідно з робочою 



навчальною програмою. Письмова компонента модульного контрольного 

оцінювання є обов’язковою та проводиться шляхом виконання контрольних 

завдань (тестів). З метою підвищення ефективності роботи науково-

педагогічних працівників рекомендовано виконувати контрольні завдання 

(тести) за допомогою навчальної платформи Moodle (замість письмової 

компоненти).   

 

4.3.2. Для проведення модульного контрольного оцінювання лектор 

готує рівноважні завдання, які повинні охоплювати як можна більш питань 

(тем) даного змістового модуля. Структура завдання, система та критерії 

оцінювання результатів їх виконання розглядаються  на засіданні  відповідної 

кафедри та затверджуються завідуючим кафедрою. 

 

4.3.3. Критерії оцінювання виконання контрольних завдань 

доводиться до відома студентів перед проведенням модульного контролю. 

 

4.3.4.  Модульне контрольне оцінювання проводиться не менше як 

двічі за семестр. Час та місце проведення модульних контрольних робіт 

визначається лектором. 

 

4.3.5. До виконання модульних контрольних робіт студент 

допускається завжди, незалежно від результатів поточного контролю. 

 

4.3.6. Студент вважається таким, що склав модульний контроль, 

якщо він виконав запланований обсяг робіт, що покладено в основу 

поточного контролю, з’явився на контрольний захід та  виконав контрольне 

завдання (60% запропонованого завдання). 

 

4.3.7.  Виконання контрольних завдань здійснюється кожним 

студентом індивідуально. Присутні викладачі зобов’язані контролювати 

самостійність виконання студентом свого завдання та дотримання 

встановленого порядку проведення контрольного заходу. 

 

4.3.8. При виявленні викладачем порушення студентом 

встановленого порядку проведення модульної контрольної роботи, викладач, 

який проводить контрольний захід, усуває цього студента від проведення 

контролю та оцінює контрольне завдання нулем балів. 

 

4.3.9.  Результат контрольного заходу студента, який не з’явився на 

нього, оцінюється нулем балів. 

 

4.3.10. Студент, який не погоджується з одержаною оцінкою з 

модульного завдання, має право звернутися до лектора і отримати 

обґрунтоване пояснення. 

 



4.3.11.  У разі незадовільного результату студент має право скласти 

модульний контроль повторно, але лише один раз. При цьому повторне 

складання не повинно відбуватись в той самий день, що і перше (невдале) 

виконання контрольних завдань (тестів).  

 

4.3.12.  Студент, який з поважної причини не з’явився на один із 

модульних контролів, а за результатами іншого контролю отримав не менше 

від половини балів з максимально можливої їх кількості, за дозволом лектора 

може складати пропущений модульний контроль замість підсумкового 

семестрового екзамену з цієї дисципліни. 

 

4.3.13.  Під час нарахування балів оцінці підлягає рівень засвоєння 

теоретичного матеріалу за певним змістовим модулем.  

 

 

4.4. організація та проведення семестрового (підсумкового) 

контролю 

 

4.4.1.  Семестровий контроль (семестровий екзамен, 

диференційований залік або залік в обсязі навчального матеріалу, 

визначеному робочою навчальною програмою) проводиться з усіх 

навчальних дисциплін, які внесені в навчальний план на кожен семестр. 

 

4.4.2. Протягом семестру студенти отримують бали за освоєння 

змістовних модулів, виконання практичних, лабораторних робіт, самостійної 

та індивідуальної роботи. Поточний та модульний контроль здійснюється за 

накопичувальною 100 - бальною системою. Максимальна сума дорівнює 60 

балів (для екзамену), 100 балів (до заліку); мінімальна сума, що дозволяє 

здобувачу вищої освіти складати екзамен або залік, становить – 35 балів. 

 

4.4.3. До складання семестрового (підсумкового) контролю з 

конкретної дисципліни допускається студент, який виконав усі види 

обов’язкових робіт (лабораторних, практичних, індивідуальних завдань, 

розрахунково-графічних та розрахункових робіт, рефератів тощо), 

передбачених робочою навчальною програмою з дисципліни. 

 

4.4.4. РСО з дисципліни, семестровий контроль з якої передбачений 

у вигляді заліку, розробляється за першим типом і включає оцінювання 

заходів поточного, модульного контролів з дисципліни впродовж семестру. 

Рейтингова оцінка доводиться до здобувачів на передостанньому занятті з 

дисципліни в семестрі. 

 

4.4.5. Студент вважається таким, що склав підсумковий залік, якщо 

він набрав 60 балів і більше під час поточного, модульного контролів та 

виконання індивідуальних завдань, опрацювання тем самостійної роботи, що 



визначені робочою навчальною програмою дисципліни, за умови виконання 

усіх видів обов’язкових робіт, передбачених робочою навчальною 

програмою з дисципліни, і має відповідну до набраного рейтингу оцінку без 

додаткових випробувань. 

 

4.4.6. Зі здобувачами, які виконали всі умови допуску до заліку та 

мають рейтингову оцінку не менше 35 балів, а також з тими здобувачами, хто 

бажає підвищити свою рейтингову оцінку, на останньому за розкладом 

занятті з дисципліни в семестрі викладач проводить семестровий контроль у 

вигляді залікової контрольної роботи або співбесіди. 

 

4.4.7. Після виконання залікової контрольної роботи, якщо оцінка за 

залікову контрольну роботу більша ніж за рейтингом, здобувач отримує 

оцінку за результатами залікової контрольної роботи. 

 

4.4.8. Якщо оцінка за залікову контрольну роботу менша ніж за 

рейтингом, застосовується (за рішенням кафедри) один з двох варіантів. 

 

4.4.9. До відомості семестрового контролю викладач заносить 

рейтингові бали, отримані здобувачем у семестрі та/або за результатами 

виконання залікової контрольної роботи, та переводить їх в оцінку за 

національною школою (таблиця 1) 

 

4.4.10. Остаточною оцінкою з дисципліни за семестр, формою 

підсумкового контролю якої є екзамен,  вважається підсумкова семестрова 

оцінка, що складається з накопичувальних балів поточного та модульних 

контролів (не менше 35 балів) та балів, які здобувач отримав під час 

складання семестрового екзамену (не менше 25 балів). 

 

4.4.11. Після оцінювання відповідей здобувача на екзамені 

(виконання екзаменаційної контрольної роботи) викладач підсумовує 

стартові бали та бали за екзамен, зводить до рейтингової оцінки та 

переводить до оцінок за національною шкалою (таблиця1). 

 

 

4.4.12. Здобувачі, які за підсумками поточного та модульного 

контролів, отримали менше 35 балів, до складання семестрового екзамену не 

допускаються і вважаються такими, що мають академічну заборгованість.  

 

4.4.13. Студенти, які отримали під час складання семестрового 

екзамену менше ніж 25 балів вважаються такими, що мають академічну 

заборгованість 

 

4.4.14. Студенти, які не з’явилися на семестровий екзамен без 

поважних причин, вважаються такими, що мають академічну заборгованість. 



 

4.4.15. Здобувачі, які мають рейтингову оцінку за результатами 

поточного та модульних контролів впродовж семестру з дисципліни, формою 

підсумкового семестрового контролю якої є залік,менше ніж 35 балів, 

вважаються такими, що мають академічну заборгованість. 

 

4.4.16. Ліквідацію академічних заборгованостей студент може 

здійснити відповідно до Положення про організацію контролю та 

оцінювання якості навчання студентів у ДонНАБА. 

 

4.5. оцінювання курсових робіт (проектів) 

 

4.5.1. Вимоги до курсової роботи (проекту), порядок, принципи 

захисту і оцінювання передбачаються відповідними методичними 

рекомендаціями. 

4.5.2.  РСО курсової роботи (проєкту) розробляється керівником 

роботи (проєкту) та доводиться до здобувачів разом із завданням на курсову 

роботу (проєкт). 

4.5.3. Розподіл балів за курсову роботу (проект) рекомендовано 

призначати наступним чином:  

Шкала оцінювання балів за курсову роботу  

   (окремий модуль в навчальній дисципліні) 

Оцінка за курсову роботу Бали у модуль 2 

відмінно 40 

дуже добре 35 

добре 30 

задовільно 25 

 

Модуль  (курсова робота) [як окрема дисципліна] 

Текстова 

Розрахункова 

частина 

Графічна частина Захист роботи Сума 

20-30 20-30 20 - 40 60-100 

  



4.5.4. Рекомендована максимальна кількість балів за виконання 

курсової роботи (проєкту) як окремої дисципліни щодо якості пояснювальної 

записки, текстового та графічного (ілюстративного) матеріалу становить 60 

балів. В описі РСО курсової роботи (проєкту) мають бути розкриті система і 

критерії оцінювання всіх характеристик стартової складової та складової 

захисту.   

 

4.5.5. Для допуску до захисту курсової роботи (проєкту) здобувач 

повинен отримати не менше 40 балів. 

 

4.5.6. Остаточною оцінкою за курсову роботу (проєкт),  вважається 

підсумкова оцінка, що складається з балів, отриманих за виконання 

текстової, розрахункової, графічної частини та балів (не менше 20), 

отриманих під час захисту (якість доповіді, ступінь володіння матеріалом, 

ступінь обґрунтування прийнятих рішень тощо). 

 

4.5.7. Після захисту курсової роботи (проєкту) комісія з захисту 

підсумовує бали за стартовою складовою та складовою захисту, зводить до 

рейтингової оцінки та переводить до оцінок за національною шкалою   

(таблиця1) 

 

4.6. оцінювання звітів з практики 

 

4.6.1. Особливим видом заліку є захист практики. Практика є 

окремим освітнім компонентом, тому для оцінювання здобувачів з практики 

розробляються окремі РСО. 

 

4.6.2. Залік проводиться у формі усного захисту результатів 

практики перед комісією з проведення семестрового контролю. 

 

4.6.3. Опис РСО з практики є складовою робочої програми 

практики, що розробляється керівником практики від кафедри та доводиться 

до здобувачів перед початком проходження практики. 

 

4.6.4. РСО з практики складається за другим типом і має дві 

складові. 

 

4.6.5. Розподіл балів щодо заліку з практики рекомендовано 

призначати наступним чином: 

 До 60 балів – оцінка результатів проходження практики та виконання 

звіту про практику; 

 До 40 балів – за захист звіту. 



4.6.6. За результатами захисту комісія з проведення семестрового 

контролю підсумовує бали за стартовою складовою та складовою захисту, 

зводить до рейтингової оцінки та переводить до оцінок за національною 

шкалою (таблиця 1). 

 

4.7. оцінювання підсумкової атестації. 

 

4.7.1. Атестація здобувачів проводиться у формі захисту 

кваліфікаційної роботи/складання атестаційного екзамену. 

 

4.7.2. РСО для атестації розробляється НПП кафедри, за якою 

закріплена відповідна освітньо-професійна програма, та доводиться до 

здобувачів до початку переддипломної практики, яка передує атестації/під 

час оглядових лекцій перед складанням атестаційного екзамену. 

 

4.7.3. РСО для кваліфікаційної роботи включає оцінювання:  

 якості кваліфікаційної роботи –оцінюється якість пояснювальної 

записки, текстового та графічного (ілюстративного) матеріалу: сучасність та 

обґрунтування прийнятих рішень, правильність застосування методів аналізу 

і розрахунків, якість оформлення, виконання вимог нормативних документів, 

якість графічного матеріалу і дотримання вимог стандартів тощо. 

 захисту кваліфікаційної роботи – оцінюється якість захисту 

кваліфікаційної роботи: якість доповіді, ступінь володіння матеріалом, 

ступінь обґрунтування прийнятих рішень, вміння захищати свою думку 

тощо. 

 

4.7.4. В описі РСО для кваліфікаційної роботи мають бути розкриті 

система і критерії оцінювання всіх характеристик з урахуванням: 

 обґрунтованості актуальності та новизни теми; 

 належного науково-теоретичного рівня змісту роботи; 

 ступеня самостійності проведеного дослідження; 

 дотримання норм оформлення роботи; 

 наукового стилю викладу; 

 вміння стисло й послідовно донести сутність і результати дослідження; 

 здатності аргументовано захищати власні ідеї, гіпотези; 

 належної культури наукового мовлення. 

 

4.7.5. Після захисту кваліфікаційної роботи кожен член 

екзаменаційної комісії підсумовує бали за складовою якості кваліфікаційної 

роботи та складовою захисту кваліфікаційної роботи, зводить до рейтингової 

оцінки і далі на закритому засіданні екзаменаційної комісії підраховується 

середня рейтингова оцінка, яка переводиться до оцінок за національною 

шкалою  (таблиця 1). 

 



Таблиця 1 

Відповідність оцінок за різними шкалами 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності/ Num-

ber of points for 

all kinds of educa-

tional activity 

Оцінка за національною шкалою / National grade 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики/ 

 for exam, course project (work), 

practical training 

для заліку/  

for pass-fail exam 

90 – 100 Відмінно / Excellent 

Зараховано 

/ Pass 

74-89 Добре / Good 

60-73 Задовільно / Satisfactory 

1-59 Незадовільно/ Unsatisfactory 
Не зараховано / 

Fail 

 

5. Документальне оформлення результатів оцінювання знань 

здобувачів 

5.1. Результати поточного оцінювання знань і навичок студентів 

протягом семестру проставляються у "Журналі обліку роботи академічної 

групи" (Форма № Н-5.01), який передбачений для забезпечення прозорості 

оцінювання знань студентів під час поточного контролю.  

 

5.2. Третій розділ журналу (міжсесійний контроль) заповнюється 

виключно викладачем і відображає результати оцінки всіх видів робіт, що 

передбачені робочою програмою навчальної дисципліни.  

 

5.3. Кожна кількість балів повинна бути записана двома цифрами 09, 

25, тощо. Якщо студент не з’явився на модульну контрольну роботу, у графі 

«модуль Х» викладач записує «Не з’явився» (скорочено н/з). 

 

5.4. Контроль за правильністю ведення журналу здійснює декан 

факультету. 

 

5.5. "Журнал обліку роботи викладача" (Форма № Н-4.07) 

передбачено для забезпечення у третьому розділі обліку відвідування 

навчальних занять студентами та фіксації результатів семестрового контролю 

успішності студентів в балах і відповідних оцінках за національною шкалою.  

 

5.6. Контроль за правильністю ведення журналу здійснює завідувач 

кафедри. 

 

 



5.7. Результати семестрового (підсумкового) контролю, що є сумою 

балів поточного, модульних контролів (для заліку) та балів поточного, 

модульних контролів та семестрового екзамену (для екзамену), 

проставляються у відповідній графі «Відомості обліку успішності» (Форма № 

Н-5.03).  

 

5.8. Номер відомості формується з останніх двох цифр календарного 

року і (через крапку) порядкового номера запису в журналі реєстрації 

відомостей обліку успішності та листків успішності студента. Видається під 

підпис. Повертається в деканат у день проведення семестрового контролю 

особисто екзаменатором.  

 

5.9. Список студентів, внесених у відомість, підписує декан 

факультету. 

 

5.10.  Навпроти кожного прізвища студента лектором курсу 

(екзаменатором) ставиться оцінка: 

 - за національною шкалою – для дисциплін, де формою контролю є 

семестровий залік, «зараховано» або «не зараховано», для дисциплін, де 

формою контролю є семестровий екзамен «відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»; 

 - за 100 бальною шкалою – фіксується результат семестрового 

контролю від 1 до 100 балів, запис здійснюється цифрою; 

 У відомості обліку успішності не допускаються будь-які виправлення.  
 

5.11. Відомість обліку успішності повертається до деканату виключно 

в день семестрового екзамену. Для дисциплін, де формою контролю 

передбачений семестровий залік, - до першого дня проведення будь-якого 

екзамену в групі. 

  

6. Прикінцеві положення 

 

6.1. Положення вводиться в дію наказом ректора Академії. 

 

6.2. Усі зміни та доповнення до цього Положення розглядаються та 

затверджуються на засіданні вченої ради ДонНАБА та вводяться в дію 

наказом ректора. 
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