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Загальні положення 

1. З метою сприяння створенню безпечного та позитивного навчального 

середовища студенти та викладачі кафедри несуть спільну відповідальність за 

навчальний процес. Неупереджене ставлення до позиції чи думки інших, 

гнучкість щодо прийняття рішень/висновків та повага один до одного є 

запорукою досягнення успіху. 

2. В аудиторіях де проводяться заняття забороняється вживати їжу та 

напої, що містять алкоголь чи барвники, в тому числі, каву та чай. 

3. Мобільні телефони та інші електронні девайси мають бути вимкнені 

або переведені у беззвучний режим. Ноутбуки можуть використовуватись лише 

для введення нотаток та/або створення презентації, яка є формою 

представлення результатів виконання завдання під час занять. 

4. Студенти мають право робити аудіозапис зайняття, або відеозапис 

практичних елементів занять що розкривають фахові компетентності для 

їхнього особистого використання або для всіх студентів, які на даний момент 

знаходяться на зайнятті лише за погодженістю викладача чи/та запрошеного 

фахівця для проведення занять. 

Студент зобов’язаний повідомити аудиторію про те, що буде 

здійснюватися аудіо/відео запис та несе відповідальність, що запис не буде 

розміщений на веб-сайті чи іншому сторонньому ресурсі без письмової згоди 

учасників. 

5. Якщо потрібна допомога з поясненням чи засвоєнням матеріалів для 

самостійної підготовки, студент має право звернутися до викладачів через 

електронні мережі відповідно до вимог силабуса навчальної дисципліни. Усі 

питання також, можуть бути винесені на розгляд під час аудиторних занять або 

до початку чи після їх закінчення. 

 

Політика навчального процесу  

1. З метою розвитку навчальної мотивації студентів у  навчальному процесі 

використовується система контрольних заходів:  

1) поточний контроль знань за темою (окремим або декількома 

результатами навчання); 

2) модульний контроль знань за розділом навчальної дисципліни 

(сукупністю окремих результатів навчання); 

3) підсумковий семестровий контроль знань за навчальною дисципліною 

або навчальним заходом (результати навчання за навчальною дисципліною,  

заходом). 

За поточним контролем знань (окремі теми і розділи) студент може 

одержати від 60 до 100 балів за умови одержання за кожною темою не менше 

мінімальної кількості балів за шкалою оцінювання, визначеною в силабусі. 

Таким чином, за поточний контроль студент повинен обов’язково набрати 60 

балів, а 40 балів він має право отримати (за своїм бажанням) в процесі 

додаткового поточного контролю або підсумкового контролю  

Студент має право на повторний контроль знань за окремими темами у 



випадку неодержання мінімальних балів не більше 2 разів з дозволу викладача 

відповідального за контрольний захід і по одному разу з дозволу завідувача 

випускової кафедри, гаранта освітньої програми, органів студентського 

самоврядування, проректора з навчальної роботи і ректора. Повторний 

контроль знань за окремими темами за умовами одержання мінімальної 

кількості балів не здійснюється. 

Модульний контроль знань за розділом (переліком тем) навчальної 

дисципліни (сукупністю окремих результатів навчання) дозволяє студенту 

одержати додаткову кількість балів до одержаних балів в процесі контролю 

знань за окремими темами (окремим або декількома результатами навчання) – 

різниця між максимальною величиною балів, які можливо одержати за темами 

модуля і фактично одержаною кількістю балів (не менше мінімальної 

величини). 

Підсумковий семестровий контроль знань за навчальною дисципліною або 

навчальним заходом (результати навчання за навчальною дисципліною,  

заходом) дозволяє студенту одержавити додаткову кількість балів до 

одержаних балів в процесі контролю знань за окремими темами (окремим або 

декількома результатами навчання) та модулями (сукупністю окремих 

результатів навчання) – до 40 балів. 

Рішення про участь у модульному і підсумковому контролі знань з метою 

одержання додаткових балів до мінімальної їх величини (60 балів) одержаної в 

процесі контролю знань за окремими темами (окремим або декількома 

результатами навчання) та одержання додаткових балів на підсумковому 

контролі студент приймає самостійно.  

Для одержання додаткових балів при модульному і підсумковому 

контролі використовуються диференційовані тести (завдання), які дозволяють 

здійснювати оцінювання знань студентів за мінімальною і  максимальною 

кількістю додаткових балів.  

При підсумковому контролі знань виділяють окремі контрольні завдання 

щодо надання студенту можливості поліпшити результат модульного 

контролю: з достатнього (60-63 бали) до задовільного (64-74); з  задовільного 

(64-74) до доброго (75-81); з доброго (75-81) до дуже доброго (82-89) та з дуже 

доброго (82-89) до відмінного (90-100). 

Кожне підсумкове підвищення балів здійснюється за окремим 

контрольним завданням різної складності та здійснюється послідовно. При 

модульному контролі знань рівень контролю знань за темами при підсумковому 

контролі знань рівень одержаних балів за модульним контролем – не 

погіршується. 

Підсумковий контроль знань з позитивною оцінкою повторно не 

здійснюється. За умови незадовільної оцінки повторний контроль здійснюється 

у відповідності до внутрішніх нормативних документів університету. 

2. Для оцінювання підсумкових знань студентів за навчальними 

дисциплінами та іншими навчальними заходами використовується наступна 

таблиця. 



Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними 

шкалами та критерії оцінювання 
Сума 

балів за 

100-

бальною 

шкалою 

Оцінка 

в ЕСТS 

Значення 

оцінки ЕСТS 
Критерії оцінювання 

Рівень 

компетен-

тності 

Оцінка за національною 

шкалою 

екзамен залік 

90-100 A відмінно 

Студент виявляє особливі 

творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, 

без допомоги викладача 

знаходить та опрацьовує 

необхідну інформацію, вміє 

використовувати набуті 

знання і вміння для прийняття 

рішень у нестандартних 

ситуаціях, переконливо 

аргументує відповіді, 

самостійно розкриває власні 

обдарування і нахили 

Високий 

(творчий) 
відмінно 

зараховано 

82-89 B дуже добре 

Студент вільно володіє 

вивченим обсягом матеріалу, 

застосовує його на практиці, 

вільно розв’язує вправи і 

задачі у стандартних 

ситуаціях, самостійно 

виправляє допущені помилки, 

кількість яких незначна 
Достатній 

(конструктив-

но - 

варіативний) 

добре 

75-81 C добре 

Студент вміє зіставляти, 

узагальнювати, 

систематизувати інформацію 

під керівництвом викладача; в 

цілому самостійно 

застосовувати її на практиці; 

контролювати власну 

діяльність; виправляти 

помилки, серед яких є суттєві, 

добирати аргументи для 

підтвердження думок 

64-74 D задовільно 

Студент відтворює значну 

частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і 

розуміння основних 

положень; з допомогою 

викладача може аналізувати 

навчальний матеріал, 

виправляти помилки, серед 

яких є значна кількість 

суттєвих 

Середній 

(репродук-

тивний) 

задовільно 

60-63 E достатньо 

Студент володіє навчальним 

матеріалом на рівні, вищому 

за початковий, значну частину 

його відтворює на 

репродуктивному рівні 

35-59 FX незадовільно з Студент володіє матеріалом Низький незадо- не 



можливістю 

повторного 

складання 

семестрового 

контролю 

на рівні окремих фрагментів, 

що становлять незначну 

частину навчального 

матеріалу 

(рецептивно-

продуктив-

ний) 

вільно зараховано 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

залікового 

кредиту 

Студент володіє матеріалом 

на рівні елементарного 

розпізнання і відтворення 

окремих фактів, елементів, 

об’єктів 

 

3. Комунікація та академічно групова співпраця є важливими 

компонентами для засвоєння знань і набуття професійних компетентностей під 

час вивчення курсу. Тому студенти повинні відвідувати усі аудиторні заняття.  

При пропуску аудиторних занять з поважних причин (хвороба, дуальна 

форма навчання тощо) студенту надається право здати контрольні заходи за 

темами  в інший час визначений за графіком на кафедрі та при бажанні 

модульний і підсумковий контроль.  

У разі пропуску аудиторних занять без поважних причин для поточного 

контролю знань за темами студент додатково підтверджує викладачу виконання 

самостійної роботи і за необхідності відпрацьовує практичні завдання. 

Одержаний поточний рівень знань за темами студент не може використати для 

автоматичного зарахування для модульного і підсумкового контролю, а 

обов’язково підтверджує і має можливість поліпшити його модульними і 

підсумковим контролем.  

4. Виконання завдань що не є складовими модульного контролю є 

рекомендованими для кращого засвоєння навчального матеріалу.  

5. Проходження проміжного модульного контролю та складання 

семестрового екзамену як підсумкового контролю здійснюється в письмовому 

режимі у присутності викладача або в комп’ютерному режимі у визначений час. 

6. При виявленні фактів списування та інших фактів недоброчесності в 

процесі контролю знань одержаний контрольний рівень знань студентів при 

поточному, модульному і підсумковому контролі, анулюється. 

7. Забороняється плагіат при виконання індивідуального завдання 

передбаченого програмою навчальної дисципліни. Якщо студент представляє 

роботу, яка містить плагіат він отримує незадовільну оцінку і зобов’язується 

виконати індивідуальне завдання повторно. У разі повторного виявлення 

плагіату студент не допускається до семестрового екзамену.  

 

 



Критерії для визначення доброчесності  

студента при виконанні контрольних заходів 
Правила виконання контрольних заходів Допустимий норматив, % 

1. Запозичення авторського тексту без відповідних посилань 0 

2. Запозичення авторського тексту з власним трактуванням без 

зміни змісту 

10 

3. Запозичення положень нормативних документів без 

відповідних посилань 

10 

4. Запозичення авторського тексту з відповідними посиланнями  20 

5. Запозичення положень нормативних документів з 

відповідними посиланнями 

40 

6. Власний текст не менше 20 

 

За порушення пункту 1 цієї таблиці контрольний захід (реферат, 

контрольна робота, курсова робота, кваліфікаційна робота та інші письмові 

контрольні заходи) підлягає повній переробці. 

За перевищення нормативу за іншими пунктами таблиці підсумкова 

оцінка в балах зменшується із розрахунку на 1 % - 1 бал.  

Якщо студент на контрольному заході набрав менше 60 балів відповідні 

роботи перероблюються.  

8. За виявлені факти списування плагіату та інші факти не доброчесності 

студент несе відповідальність відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту». 


