


нання та приладів, що застосовуються за майбутньою спеціальністю або спеці-
алізацією, знання нормативних документів щодо їх експлуатації; 

– уміння використовувати для обґрунтуванні своїх рішень останні досяг-
нення науки і техніки; 

– якість відповіді (обґрунтованість, чіткість, стислість), здатність впевне-
но та правильно відповідати на теоретичні питання і пояснювати практичні дії, 
спроможність логічно будувати свій виступ (відповідь), аргументовано відсто-
ювати особисту точку зору; 

– оволодіння методичними навичками. 

2.4. Підґрунтям при визначенні критеріїв оцінювання є такі положення: 

Оцінка 
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бальною 
шкалою 
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ОДЕКУ 

(у %) 

1 2 3 4 

відмінно A 90-100 Глибокі знання передбаченого програмою ма-
теріалу. Грамотна і логічна відповідь на основ-
ні та додаткові запитання. Студент розв’язує 
правильно практичні завдання, бездоганно во-
лодіє способами поводження з устаткуванням і 
приладами 

добре B 82-89,9 Тверді знання передбаченого програмою мате-
ріалу. У відповідях на основні та додаткові за-
питання є незначні помилки. Студент правиль-
но використовує отримані знання при 
розв’язанні практичних завдань, володіє спосо-
бами поводження з устаткуванням і приладами 

добре C 74-81,9 Тверді знання передбаченого програмою мате-
ріалу. Відповіді на запитання не є повними. 
Студент правильно використовує отримані 
знання при розв’язанні практичних завдань, 
володіє способами поводження з устаткуван-
ням і приладами, але допускає незначні помил-
ки 

задовільно D 64-73,9 Знання у межах базової компоненти. Суттєві 
неточності у відповідях на запитання, але не 
припускає грубих помилок під час відповіді. 
Студент припускає окремі помилки або недо-
статньо чітко поводиться з устаткуванням або 
приладами 



1 2 3 4 

задовільно E 60-63,9 Знання у межах базової компоненти, але сту-
дент глибоко їх не засвоїв, потребує в окремих 
випадках навідних запитань для правильних ві-
дповідей, припускає окремі помилки або недо-
статньо чітко поводиться з устаткуванням або 
приладами 

незадовільно FX 35-59,9 Грубі помилки у відповідях у межах базової 
компоненти, але після навідних запитань дає 
правильні відповіді. Студент не спроможний 
використати одержані знання на практиці, не 
володіє навичками роботи з устаткуванням і 
приладами 

незадовільно F 01-34,9 Грубі помилки у відповідях у межах базової 
компоненти. Студент не спроможний викорис-
тати одержані знання на практиці, не володіє 
навичками роботи з устаткуванням і прилада-
ми. Повторне навчання з дисципліни є 
обов’язковим. 

2.5. Критерії оцінки складання заліків ґрунтуються на таких положеннях: 
– оцінка «зараховано» (А, В, С, D, E за шкалою ЄКТС) свідчить про за-

своєння студентом навчального матеріалу (вмінь та навичок) виключно на підс-
таві накопичених результатів виконання ним видів поточних контролюючих за-
ходів, передбачених програмою навчальної дисципліни та задовільну оцінку з 
залікової контрольної роботи; 

– критерії поточної оцінки знань та вмінь виконання окремих розділів 
програми є обов’язковою частиною програми навчальної дисципліни; 

– процедура проведення семестрового заліку, не передбачає присутність 
студентів; 

– підсумкова атестація комісією проводиться лише з тими студентами, які 
за накопиченою оцінкою поточного контролю не атестовані оцінкою «зарахо-
вано», але мають допуск до підсумкового контролю. Якщо студент не здав залік  
він атестується оцінкою «не зараховано» (F, FX за шкалою ЄКТС). 

2.6. Коли іспити з певної дисципліни відбуваються у двох або трьох семе-
страх, то в додаток до диплому виставляється середньозважена оцінка (з ураху-
ванням кількості академічних годин у кожному з семестрів) з округленням за 
загальними правилами; якщо округляється 0,5 бала, то підсумкова оцінка ви-
ставляється з округленням у бік вищої оцінки. 

 
3. Критерії оцінки знань студентів на підсумковій атестації 

3.1. Атестація здобувачів першого та другого рівнів вищої освіти здійс-
нюється атестаційною комісією після завершення навчання на певному рівні з 



метою встановлення фактичної відповідності засвоєних здобувачами вищої 
освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандарту 
вищої освіти та освітньої програми. 

3.2. Атестація здійснюється у формі атестаційного екзамену та/або захис-
ту кваліфікаційної роботи (дипломного проекту або магістерської роботи) від-
повідно до освітніх програм підготовки та згідно з «Положенням про атеста-
ційні комісії ОДЕКУ». 

3.3. Критерії оцінки знань та вмінь студентів на атестаційному екзамені 
та при захисті кваліфікаційних робіт визначені у Додатку 1 «Положення про 
атестаційні комісії ОДЕКУ». 

3.4. Підсумкова оцінка на атестаційному екзамені або при захисті квалі-
фікаційної роботи визначається як середня арифметична з оцінок усіх членів 
атестаційної комісії з округленням за загальними правилами. 

 


