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ВВЕДЕНО В ДІЮ 

наказом ВСП «КТЕФК КНТЕУ» 

від 23 грудня 2020 р. № 13 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про критерії оцінювання знань та вмінь здобувачів освіти 

з навчальних дисциплін 

 

1. Загальні положення 

1. Типове положення про критерії оцінювання знань та вмінь з навчальних 

дисциплін (далі – Типове положення) є складовою системи внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти і встановлює сукупність 

організаційно-методичних заходів щодо перевірки та оцінювання знань, вмінь і 

навичок здобувачів освіти, набуття ними фахових компетентностей, 

відповідності їх стандартам освіти, навчальним планам, програмам навчальних 

дисциплін та програмам підготовки. 

2. Оцінювання знань та вмінь здобувачів освіти Відокремленого 

структурного підрозділу «Київський торговельно-економічний фаховий коледж 

Київського національного торговельно-економічного університету» (далі – 

ВСП «КТЕФК КНТЕУ») досягається системними підходами до оцінювання та 

комплексністю застосування різних видів контролюючих заходів.  

3. Контрольні заходи включають наступні види: 

− поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 

проведення лекційних, лабораторних, практичних, семінарських занять, 

виконання самостійної роботи та оцінюється сумою набраних балів;  

− підсумковий модульний (семестровий) контроль проводиться у 

формі підсумкової контрольної роботи; 

− курсова робота; 

− оцінювання практичної підготовки. 

4. Оцінювання сформованих компетентностей у здобувачів освіти 

освітнього ступеня вищої освіти бакалавр, освітньо-професійного ступеня 

фаховий молодший бакалавр здійснюється за накопичувальною 100-бальною 

системою. Дана система переводиться відповідно у національну шкалу 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та шкалу європейської 

кредитно-трансферної системи (ЄКТС – A, B, C, D, E, FX, F). 

5. В основу критеріїв оцінювання знань та вмінь здобувачів освіти  

ВСП «КТЕФК КНТЕУ» покладено форми організації освітнього процесу 

(навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні 

заходи) та види навчальних занять (лекція, лабораторне, практичне, 

семінарське, індивідуальне заняття, консультація).  
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Загальні критерії оцінювання знань та вмінь здобувачів освіти 
 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали 

за 100-бальною 

шкалою 

Вимоги до знань, умінь і навичок 

здобувачів освіти 

Високий  

 

90-100 Здобувач освіти виявляє особисті творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, без допомоги викладача 

знаходить та опрацьовує необхідну інформацію; активно 

працював протягом усього семестру; ґрунтовно засвоїв всі 

теми навчальної програми з дисципліни; вміє вільно, 

переконливо та самостійно викласти зміст всіх питань 

програми навчальної дисципліни; розуміє її значення для 

своєї професійної підготовки; здатний висловити власне 

ставлення до альтернативних міркувань з конкретної 

проблеми; аналізує явища, які вивчаються, у їхньому 

взаємозв’язку і розвитку; чітко і лаконічно, логічно і 

послідовно відповідати на поставлені запитання; вміє 

використовувати набуті знання і вміння для прийняття 

рішень у нестандартних ситуаціях; виконує наукові роботи, 

бере участь у наукових конференціях, міських конкурсах, 

всеукраїнських олімпіадах; самостійно розкриває власні 

обдарування й нахили 

Достатній  

 

82-89 Здобувач освіти вільно володіє вивченим обсягом матеріалу 

навчальної програми з дисципліни; виявляє знання і 

розуміння основних положень з дисципліни, певною мірою 

може аналізувати матеріал, порівнювати та робити 

висновки; питання програми висвітлює повно, з 

висновками; застосовує його на практиці, вільно розв’язує 

вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно 

виправляє допущені помилки, кількість яких незначна 

75-81 Здобувач освіти засвоїв всі теми навчальної програми з 

дисципліни; виявляє знання лекційного матеріалу; надає 

аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, 

містять певні (несуттєві) неточності; вміє зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовує її 

на практиці; контролює власну діяльність; виправляє 

помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для 

підтвердження думок; у практичних завданнях припущені 

несуттєві помилки 

Середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69-74 Здобувач освіти відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє посередні знання навчального 

матеріалу, з допомогою викладача може аналізувати 

навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є 

значна кількість суттєвих; не вміє самостійно викласти 

зміст деяких питань програми навчальної дисципліни; 

окремі завдання кожної теми в цілому виконує не повністю; 

на заняттях поводить себе пасивно, відповідає лише за 

викликом викладача, дає неповні мало аргументовані 

відповіді на запитання, припускається грубих помилок при 

висвітленні теоретичного матеріалу; проявляє слабке 

застосування теоретичних положень під час розв’язання 

ситуаційних завдань 
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Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали 

за 100-бальною 

шкалою 

Вимоги до знань, умінь і навичок 

здобувачів освіти 

Середній 60-68 Здобувач освіти володіє навчальним матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, значну частину його відтворює на 

репродуктивному рівні; засвоїв лише окремі теми 

навчальної програми дисципліни; не вміє вільно самостійно 

викласти зміст основних питань навчальної дисципліни, 

окремі завдання кожної теми не виконав; у відповідях 

припускає суттєві помилки; проявляє слабке застосування 

теоретичних положень під час розв'язання ситуацій 

Початковий  35-59 Здобувач освіти володіє матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять незначну частину навчального 

матеріалу; не виконав більшості завдань кожної теми; 

виявив  неспроможність висвітлити питання чи питання 

висвітлені неправильно, безсистемно, з грубими помилками, 

відсутні розуміння основної суті питань, висновки, 

узагальнення 

1-34 Здобувач освіти володіє матеріалом на рівні елементарного 

розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, 

об’єктів 
  

Шкала розподілу балів з навчальної дисципліни: 
 

Види заняття Критерії оцінювання Бали  

за 100-бальною 

шкалою 

Лекція Активна робота на лекційних заняттях (відвідування 

занять, участь у дискусіях, доповнення, підготовка 

презентацій, рефератів тощо);  

виконання індивідуального завдання 

20 

Лабораторне, 

практичне, 

семінарське 

заняття, в т. ч. 

 

 
 

- підсумкова 

контрольна робота 

Систематична і активна робота на практичних, 

семінарських заняттях; високий рівень знань, 

продемонстрований у відповідях і виступах; 

активність при обговоренні питань; проведення 

поточного тестування; написання есе; захист 

індивідуального завдання;  
 

якість виконання завдань підсумкової контрольної 

роботи 

60 

 

 

 

 

 
 

10 

Самостійна робота Самостійне опрацювання тем навчальної дисципліни, 

що виноситься на самостійне опрацювання;  

опрацювання завдань робочого зошиту  

10 

Науково-дослідна 

робота 

Участь у науково-дослідній роботі, у роботі наукових 

конференцій, підготовці публікацій, у Всеукраїнських 

олімпіадах, міських конкурсах, фестивалях 

10 

Разом: – 100 

Екзамен Якість виконання завдань екзаменаційного білету 100 
 

*Кількість балів за лекційні заняття може бути зменшена на користь 

лабораторних, практичних, семінарських занять для навчальних дисциплін таких як: 

Українська мова (за професійним спрямуванням), Іноземна мова за професійним 

спрямуванням, Друга іноземна мова за професійним спрямуванням, Інформатика 

(Інформатика і комп’ютерна техніка), Фізична культура, у яких на лекційні заняття 
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відведено мала кількість годин або непередбачено годин. 
** Максимальна кількість балів за комплекс видів робіт, яка розподіляється по 

кількості видів робіт, наприклад максимальна кількість балів за виконання всіх 

практичних робіт – 50 балів, відповідно до РНП навчальна дисципліна містить 

10 практичних занять, тому максимальна кількість балів за одну практичну роботу 

буде складати 5 балів (50:10=5). 
 

Максимально можливий бал за вид роботи ставиться за умови 

відповідності якості виконаного завдання. Відсутність тієї або іншої складової 

завдання знижує кількість балів. При оцінюванні індивідуальних завдань увага 

також приділяється якості, самостійності та своєчасності здачі педагогічному, 

науково-педагогічному працівнику, згідно з графіком освітнього процесу.  
 

Довідник з розподілу оцінок: 
 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали  

за 12-бальною 

шкалою 

Сума балів за  

100-бальною 

шкалою 

Оцінка 

за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка  

за національною шкалою 

диференційована не диференційована 

Високий 

12 100 

А відмінно 

зараховано 

11 96-99 

10 90-95 

Достатній 

9 86-89 
В 

добре 8 82-85 

7 75-81 С 

Середній 

6 69-74 D 

задовільно 5 64-68 
Е 

4 60-63 

Початковий 

3 
35-59 FX 

незадовільно незараховано 2 

1 1-34 F 
 

Оцінка «Відмінно», «Добре», «Задовільно» виставляється: за підсумками 

екзаменів та диференційованих заліків, за результатами виконання курсових 

робіт, за результатами практик. Оцінка «Зараховано», «Незараховано» 

виставляються за підсумками заліків. 

 

Критерії оцінювання курсових робіт 

Підсумкову оцінку визначає комісія, що приймає захист курсових робіт. 

Об’єктами оцінювання є три складові: зміст, оформлення та захист курсової 

роботи. Максимальну кількість балів – 100 балів, яку може одержати здобувач 

освіти на захисті курсової роботи, зокрема: 

• за розкриття змісту курсової роботи – 55 балів; 

• за оформлення курсової роботи – 15 балів; 

• за захист курсової роботи – 30 балів. 

Критерії оцінювання змісту курсової роботи (0-55 балів): 

- ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для 

дослідження; 

- наявність практичного висвітлення досліджуваної проблематики; 

- логічний взаємозв'язок теоретичного та практичного матеріалу; 
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- наочність та якість ілюстративного матеріалу; 

- дослідження вітчизняних та зарубіжних інформаційних джерел 

(літератури); 

- рівень обґрунтування запропонованих рішень; 

- ступінь самостійності проведеного дослідження; 

- відповідність побудови роботи поставленим цілям і завданням. 

Критерії оцінювання оформлення курсової роботи (0-15 балів): 

- відповідність обсягу та оформлення роботи встановленим вимогам; 

- наявність у додатках до роботи самостійно складених документів та 

вихідної інформації, на основі якої здійснені розрахунки в практичній частині 

роботи; 

- посилання на використану літературу і нормативні документи. 

Критерії оцінювання захисту курсової роботи (0-30 балів): 

- вміння чітко, зрозуміло та стисло викладати основні результати 

проведеного дослідження; 

- повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на запитання членів 

комісії за змістом роботи; 

- ґрунтовність висновків та рекомендацій щодо практичного 

використання результатів дослідження. 
 

У разі отримання здобувачем освіти за результатами захисту курсової 

роботи оцінки «FХ, F» (0-59 балів), йому призначається повторний захист цієї 

роботи.  

Повторний захист курсової роботи здійснюється у період повторного 

проходження підсумкового оцінювання. 

 

Критерії оцінювання практичної підготовки 

Оцінювання результати проходження всіх видів практик, передбачених 

навчальним планом, для здобувачів освіти освітнього ступеня вищої освіти 

бакалавр, освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр  

здійснюється за 100-бальною шкалою, яка переводиться відповідно у 

національну шкалу. 
 

Шкала розподілу балів з виробничої / технологічної практики: 
 

Критерії оцінювання Бали  

за 100-бальною шкалою 

Оцінювання результатів практики керівником від бази практики 10 

Підготовка звітних документів, що передбачає наявність 

виконання всіх визначених у програмі практики завдань 

30 

Рівень виконання творчого / індивідуального завдання 30 

Дотримання вимог до оформлення документів практики 10 

Презентація та захист здобувачем освіти результатів проходження 

практики 

20 

Разом: 100 

 

Підсумкова оцінка з виробничої / технологічної практики виставляється 
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членами комісії по захисту звіту з практики після її публічного захисту 

здобувачем освіти. 
 

Шкала розподілу балів з навчальної практики: 
 

Критерії оцінювання Бали  

за 100-бальною шкалою 

Підготовка звітних документів, що передбачає наявність 

виконання всіх визначених у програмі практики завдань 

30 

Рівень виконання творчого / індивідуального завдання 40 

Дотримання вимог до оформлення документів практики 20 

Презентація та захист здобувачем освіти результатів проходження 

практики 

10 

Разом: 100 

 

Підсумкова оцінка з навчальної практики виставляється керівником з 

практики. 
 

Результати проходження практик виставляються до відповідної відомості 

і залікової книжки здобувача освіти.  

Звіт з усіх видів практики оцінюється на «відмінно» (90-100 балів), якщо 

здобувач освіти: 

− при написанні звіту виконав основні завдання практики та 

індивідуальне завдання; 

− зробив висновки щодо завдань вивчення досвіду роботи підприємств 

(організацій, установ) різних форм власності, при цьому при захисті показав 

вміння аналізувати, узагальнювати, конкретизувати і систематизувати 

матеріали та запропоновував ряд заходів щодо вдосконалення діяльності 

підприємств (організацій, установ); 

− набув навичок самостійної роботи й прийняття управлінських рішень 

відповідно до функціональних обов’язків різних посадових осіб, навичок 

організаторської та комерційної діяльності; 

− вивчив та систематизував досвід роботи підприємств (організацій, 

установ), обраних об’єктом практики в сфері їхньої діяльності; 

− оволодів функціональними обов’язками службових осіб з профілю 

майбутньої роботи. 

Звіт з практики оцінюється «добре» (75-89 балів) , якщо здобувач освіти: 

− при написанні звіту виконав основні завдання практики та 

індивідуальне завдання; 

− зробив висновки щодо завдань вивчення досвіду роботи підприємств 

(організацій, установ) різних форм власності, при цьому при захисті достатньо 

проявив отримані вміння та навички щодо роботи з документацією та 

інформацією щодо результатів роботи підприємства (організації, установи). 

Звіт з практики оцінюється «задовільно» (60-74 бали), якщо здобувач 

освіти: 

− при написанні звіту виконав основні завдання практики та 

індивідуальне завдання, але зроблені висновки без урахування досвіду роботи 
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підприємства (організації, установи); 

− при захисті не достатньо проявив отримані вміння та навички щодо 

роботи з документацією та інформацією, щодо результатів роботи підприємства 

(організації, установи). 

 При захисті звіту з практики кількість балів може бути змінено. 

При одержанні незадовільної оцінки робиться відповідний запис тільки 

у заліковій відомості, а здобувач освіти направляється для проходження 

практики повторно. 


