
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПОТОЧНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ  

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Підсумковий контроль (ПК) – це форма контролю засвоєння студентом 
усього теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни, що 
проводиться як контрольний захід.  

Підсумковий контроль складається студентами на останньому занятті 
згідно розкладу занять. 

Студент вважається допущеним до підсумкового контролю з 
навчальної дисципліни, якщо він відвідав усі передбачені навчальною 
програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття, виконав усі види робіт, 
передбачені робочою програмою навчальної дисципліни та при її вивченні 
набрав кількість балів, не меншу за мінімальну.  

Результати складання ПК оцінюється за чотирибальною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), а заліків – за 
двобальною шкалою («зараховано», «не зараховано»). 

У залікову книжку, індивідуальний навчальний план студента та 
відомість, викладач кафедри записує повну кількість навчальних годин за 
навчальним планом (аудиторних та самостійної роботи), кількість кредитів, а 
також оцінку за національною та 200-бальною шкалою. 

 
Невиконання навчального плану. До невиконання навчального 

плану відносяться: незадовільна оцінка при складанні підсумкового 
контролю, кількість балів отриманих за поточну успішність менша за 
мінімальну, наявність невідпрацьованих пропущених занять (практичних, 
лекцій). 

У разі отримання незадовільної оцінки, перескладання підсумкового 
контролю з дисципліни допускається не більше двох разів. Перший раз ПК 
перескладається викладачеві кафедри, другий раз – комісії, яка створюється 
деканом факультету. Оцінка виставлена комісією є остаточною. 

У разі прийому підсумкових контролів/заліків комісією, 
екзаменаційно-залікову відомість підписують усі члени комісії.  

Перескладання семестрового контролю, на якому студент отримав 
позитивну оцінку, може бути дозволено, як виняток, ректором Університету 
(першим проректором з науково-педагогічної роботи) на підставі подання 
декана факультету з урахуванням думки органів студентського 
самоврядування, як правило, на 6-му курсі у тому разі, якщо студент може 
претендувати на диплом з відзнакою. 

Присутність на підсумкових модульних контролях, заліках, екзаменах 
сторонніх осіб без дозволу ректора або першого проректора не допускається. 

За наявності поважних причин (хвороба, сімейні обставини тощо), що 
документально підтверджені, окремим студентам може встановлюватись 



 

 

 

2 

індивідуальний графік складання ПК, заліків тривалістю, як правило, не 
більше двох тижнів з початку наступного навчального семестру. 

 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
Знання студентів оцінюються як з теоретичної, так і з практичної 

підготовки за такими критеріями: 
• оцінка «відмінно»: студент відмінно засвоїв теоретичний матеріал, 

глибоко і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення 
наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і 
будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі 
практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, 
демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок; 

• оцінка «добре»: студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє 
основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, 
аргументовано викладає його; має достатні практичні навички, висловлює 
свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних 
неточностей і похибок у викладенні теоретичного змісту або під час аналізу 
продемонстрованих практичних навичок; 

• оцінка «задовільно»: студент в основному опанував теоретичні 
знання навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та 
рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, 
додаткові питання викликають у студента невпевненість або відсутність 
стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє 
неточності у знаннях, недостатньо оцінює факти та явища, що пов’язані з 
його майбутньою діяльністю; 

• оцінка «незадовільно»: студент не опанував навчальний матеріал 
дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в 
першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, 
практичні навички не сформовані. 

 
11.3. Оцінювання поточної навчальної діяльності 
Під час оцінювання засвоєння кожної теми дисципліни студенту 

виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою та за 
багатобальною шкалою з використанням прийнятих в Університеті та 
затверджених критеріїв оцінювання для дисципліни. При цьому 
враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для 
вивчення теми.  

Знання студентів оцінюються на кожному занятті (з кожної теми). При 
цьому на одному занятті студент може отримати кілька оцінок за різні види 
діяльності (усна відповідь, практичні навички та вміння, письмовий або 
комп'ютерний контроль тощо).  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 
Перерахунок у бали здійснюється перед підсумковим контролем (або 



 

 

 

3 

на останньому занятті для дисциплін, формою контролю яких є залік). 
Перед підсумковим контролем на підставі оцінок за традиційною 

шкалою, виставлених під час вивчення дисципліни (за кожне заняття та за 
індивідуальне завдання), обчислюється середнє арифметичне (СА) оцінок за 
традиційною шкалою, округлене до 2 (двох) знаків після коми. Отримана 
величина конвертується у бал за багатобальною шкалою таким чином: 

 
 

Шкала 200 балів 
Дисципліни, що завершуються ПМК СА : 5 х120 
Дисципліни, що завершуються заліком СА : 5 х 200 
 
 
Для зручності наведені таблиці перерахунку для 200-бальної шкали 

 
 

Таблиця 1  
Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну 

шкалу (для модулів, що завершуються ПК) 
 

4-
бальна 
шкала 

200-
бальна 
шкала 

4-
бальна 
шкала 

200-
бальна 
шкала 

4-
бальна 
шкала 

200-
бальна 
шкала 

4-
бальна 
шкала 

200-бальна 
шкала 

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81 
4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80 
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79 
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78 
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77 
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76 
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75 
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74 
4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73 
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72 
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше 

3 
Недостатньо 

4,54 109 3,99 96 3,45 83   
4,5 108 3,95 95 3,41 82   
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Таблиця 2 

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу 
(для дисциплін, що завершуються заліком) 

 
4-

бальна 
шкала 

200-
бальна 
шкала 

4-
бальна 
шкала 

200-
бальна 
шкала 

4-
бальна 
шкала 

200-
бальна 
шкала 

4-
бальна 
шкала 

200-бальна 
шкала 

5 200 4,45 178 3,92 157 3,37 135 
4,97 199 4,42 177 3,89 156 3,35 134 
4,95 198 4,4 176 3,87 155 3,32 133 
4,92 197 4,37 175 3,84 154 3,3 132 
4,9 196 4,35 174 3,82 153 3,27 131 
4,87 195 4,32 173 3,79 152 3,25 130 
4,85 194 4,3 172 3,77 151 3,22 129 
4,82 193 4,27 171 3,74 150 3,2 128 
4,8 192 4,24 170 3,72 149 3,17 127 
4,77 191 4,22 169 3,7 148 3,15 126 
4,75 190 4,19 168 3,67 147 3,12 125 
4,72 189 4,17 167 3,65 146 3,1 124 
4,7 188 4,14 166 3,62 145 3,07 123 
4,67 187 4,12 165 3,57 143 3,02 121 
4,65 186 4,09 164 3,55 142 3 120 
4,62 185 4,07 163 3,52 141 Менше 

3 
Недостатньо 

4,6 184 4,04 162 3,5 140   
4,57 183 4,02 161 3,47 139   
4,52 181 3,99 160 3,45 138   
4,5 180 3,97 159 3,42 137   
4,47 179 3,94 158 3,4 136   

 
Оцінювання індивідуальних завдань студента 
Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов 

успішного їх виконання та захисту. 
Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних 

завдань, залежить від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. 
Вони додаються до суми балів, набраних студентом на заняттях під час 
поточної навчальної діяльності. В жодному разі загальна сума балів за 
поточну навчальну діяльність не може перевищувати 120 балів. 
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Підсумковий контроль (ПК) 
Підсумковий контроль здійснюється після завершення вивчення усіх 

тем згідно з навчальною програмою на останньому занятті з дисципліни. 
До підсумкового контролю допускаються студенти, які відвідали усі 

передбачені навчальним планом з дисципліни аудиторні навчальні заняття та 
при вивчені дисципліни набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. 
Студенту, який з поважних чи без поважних причин мав пропуски 
навчальних занять, дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до 
певного визначеного терміну. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час 
складання підсумкового контролю, становить 80. 

Підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав 
не менше 60% від максимальної суми балів за ПК (тобто, не менше 48 балів). 

 
Визначення кількості балів, яку студент набрав з дисципліни 
Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, які не мають 

пропусків занять і лекцій та мають мінімально необхідні бали для отримання 
позитивної оцінки. 

Оцінка з дисципліни, формою підсумкового контролю якої є залік, 
визначається за результатами оцінювання поточної діяльності та виражається 
за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». Для зарахування 
студент має отримати за поточну навчальну діяльність бал не менше 60% від 
максимальної суми балів за дисципліну (не менше 120 балів). Максимальна 
кількість балів дорівнює – 200. 

Оцінка з дисципліни, формою контролю якої є підсумковий контроль, 
складається з оцінки поточної успішності та підсумкового контролю (у 
балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних 
навичок відповідно до переліку, визначених програмою дисципліни. 

Кількість балів, яку студент набрав за поточну успішність з 
дисципліни, визначається як середнє арифметичне кількості балів, які 
студент отримав протягом вивчення дисципліни (практичних, семінарських, 
лабораторних занять тощо) - сума балів ділиться на кількість занять з 
дисципліни. До цієї кількості балів додаються бали за підсумковий контроль. 

До кількості балів, яку студент набрав із дисципліни, можуть 
додаватися заохочувальні бали (не більше 12 балів) за посідання призових 
місць на міжнародних та всеукраїнських предметних олімпіадах, але у 
жодному разі загальна сума балів за дисципліну не може перевищити 200 
балів. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати під час 
вивчення дисципліни, становить 200, у тому числі за поточну навчальну 
діяльність – 120 балів, за результатами підсумкового контролю – 80 балів.  

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної 
діяльності та підсумкового контролю становлять відповідно 60% та 40%. 
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Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали 
програму з дисципліни, також конвертуються у традиційну чотирибальну 
шкалу за абсолютними критеріями як нижче наведено у таблиці. 

 

Оцінка за багатобальною (200) 
шкалою 

Оцінка за 
чотирибальною шкалою 

Від 180 до 200 балів «5» 

Від 150 до 179 балів «4» 

Від 120 до 149 балів «3» 

Нижче 120 балів «2» 
 

 
Організація та проведення підсумкового контролю знань студентів  
Підсумковий контроль проводиться по завершенню вивчення всіх тем 

на останньому контрольному занятті за навчальним матеріалом усієї 
дисципліни. 

Підсумковий контроль складається з двох частин: 
- перша частина - контроль засвоєння практичних навичок, аналіз 

лабораторних/інструментальних методів діагностики, вміння провести 
диференційну діагностику та поставити попередній діагноз тощо; 

- друга частина - письмове або комп’ютерне тестування,  
До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі 

види робіт, передбачені навчальною програмою, і під час вивчення 
дисципліни набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. 

Тривалість проведення ПК становить 4 академічні години на групу: 
письмового або комп’ютерного тестування – не більше ніж 1-2 академічні 
години та усної співбесіди – не більше ніж 2-3 академічні години.  

Результати підсумкового контролю доводяться до відома студентів 
після його звершення. 

Студент, який не згоден з отриманою за результатами підсумкового 
контролю оцінкою, має право подати апеляцію безпосередньо після 
оголошення оцінки. У цьому випадку завідувач кафедри призначає 
апеляційну комісію, яка зобов’язана розглянути апеляцію в присутності 
студента. Повторне складання ПК під час апеляції не допускається. 

 
Порядок перескладання підсумкового контролю 
Студент, який пропустив контрольні заходи з поважних причин 

(документально обґрунтованих), зобов’язаний повідомити деканат про 
причини пропуску та в триденний строк після одужання подати довідку 
медичного закладу.  



 

 

 

7 

Студент, який з поважної причини не зміг з’явитися на ПК, за 
дозволом декана може складати пропущений підсумковий контроль у 
визначений деканатом за узгодженням з кафедрою термін. 

Якщо студент не виконав усіх видів навчальних завдань, передбачених 
навчальним планом з дисципліни, то він не допускається до складання ПК. У 
такому випадку викладач в екзаменаційно-заліковій відомості робить запис 
«не зараховано». 

У разі, якщо за підсумками ПК студент набрав менше 48 балів, тоді в 
екзаменаційно-заліковій відомості викладач робить запис «незадовільно». 

Студент має право на два перескладання ПК, у т.ч. і у додатковий 
термін, який надається наказом ректора університету до початку наступного 
семестру. 

Студенти, які за даними екзаменаційно-залікових відомостей отримали 
на кінець семестру (за результатами семестрового контролю) не більше двох 
незадовільних оцінок або „не зараховано” допускаються до перескладання 
дисципліни/дисциплін.  

Перескладання допускається не більше двох разів: один раз викладачу, 
другий – комісії за участю декана факультету. Оцінка другого перескладання 
є остаточною.  

Ліквідація академічної заборгованості в цьому випадку відбувається 
тільки після закінчення поточного семестру, але до початку нового семестру 
у встановлений наказом ректора термін за додатковими відомостями. До 
ліквідації академічної заборгованості студенти не допускаються до навчання 
у наступному семестрі. 

 
Методика оцінювання успішності студентів при проведенні 

підсумкового контролю 
При виставленні балів за підсумковий контроль оцінці підлягають: рівень 

теоретичних знань та практичні навички з тем, включених до програми з 
дисципліни. Максимальна кількість балів ПК дорівнює 80. 

Підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав 
не менше 48 балів або 60% від максимальної кількості балів. 

За ПК студент отримує дві оцінки: за першу частину - контроль засвоєння 
практичних навичок, аналіз лабораторних/інструментальних методів діагностики, 
вміння провести диференційну діагностику та виставити попередній діагноз тощо 
та за другу частину - письмовий або комп’ютерний тестовий контроль. 

Оцінка за другу частину ПК (письмовий або комп’ютерний тестовий 
контроль) виставляється наступним чином - 

- 91 – 100% правильних відповідей – оцінка «5»; 
- 81 – 90%  правильних відповідей – оцінка «4»; 
- 70 – 80%  правильних відповідей – оцінка «3»; 
- менше 70%  правильних відповідей – оцінка «2»; 
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Оцінка за першу частину ПК виставляється за національною (4-х 
бальною) шкалою. 

Загальна оцінка за підсумковий контроль розраховується як середнє 
арифметичне від оцінок першої та другої частини. 

Оцінка з дисципліни складається з суми балів, яку студент отримав за 
поточну успішність та балів, які він отримав за ПК.  

Від складання ПК звільняються студенти, у яких оцінка за поточну 
успішність становить - 4,8-5,0.  

У цих студентів оцінка за дисципліну дорівнює «5», а кількість балів - 
200. 

 


