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ЗМІСТ 

1. Робоча програма навчальної дисципліни 

2. Навчальний контент (конспект або розширений план лекцій) 

3. Плани практичних (семінарських) занять, самостійної роботи (у т.ч. 

індивідуальні завдання) 

4. Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового 

контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, для контрольних робіт, 

передбачених навчальним планом, після атестаційного моніторингу 

набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни 

4.1 Питання, задачі, завдання або кейси для поточного контролю знань і 

вмінь здобувачів вищої освіти 

4.2 Контрольні роботи, передбачені навчальним планом 

5. Завдання підсумкового контролю (семестрових екзаменів, письмових 

залікових робіт) 

6. Критерії оцінювання знань студентів та розподіл балів 
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2. Навчальний контент: Дистанційний курс:  

Режим доступу:  

https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1007 

 

3. Плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних 

робіт, самостійної роботи:  

Режим доступу:  

https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1007#section-13 

 

4. Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового 

контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, для контрольних робіт, 

передбачених навчальним планом, післяатестаційного моніторингу набутих 

знань і вмінь з навчальної дисципліни  

4.1  Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового 

контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти 

Режим доступу: https://dist.karazin.ua/moodle/mod/assign/view.php?id=37341 

 

4.2 Контрольні роботи, передбачені навчальним планом 

Режим доступу: https://dist.karazin.ua/moodle/mod/page/view.php?id=145123 

 

5. Завдання семестрових екзаменів (письмових залікових робіт)  

Режим доступу: https://dist.karazin.ua/moodle/mod/page/view.php?id=39034 
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6.Критерії оцінювання знань студентів 

та розподіл балів 

  



Критерії оцінювання результативності роботи студентів при виконанні 

самостійної роботи 

 

Якісними критеріями оцінювання виконання індивідуальних завдань студентами є: 

1.Повнота виконання завдання: 

 Елементарна; 

 Фрагментарна; 

 Повна; 

 Неповна. 

2. Рівень самостійності студента 

 під керівництвом викладача; 

 консультація викладача; 

 самостійно. 

3. Сформованість навчально-інформаційних умінь (роботи з підручником, 

володіння різними способами читання, складання плану, рецензій, конспекту, вміння 

користуватися бібліотекою, спостереження, експеримент тощо) 

4. Сформованість навчально-інтелектуальних умінь (визначення понять, аналіз, 

синтез, порівняння, класифікація, систематизація, узагальнення, абстрагування, вміння 

відповідати на запитання, виконувати творчі завдання тощо); 

5. Рівень сформованості фахових методичних вмінь (вміння застосовувати на 

практиці набуті знання): 

 низький – володіння умінням здійснювати первинну обробку навчальної 

інформації без подальшого її аналізу; 

 середній – уміння вибирати відомі способи дій для виконання фахових завдань; 

 достатній – застосовує набуті знання у стандартних практичних ситуаціях; 

 високий – володіння умінням творчо-пошукової діяльності. 

 

Критерії оцінювання здобувачів вищої освіти за відповіді на питання 

поточного контролю 

 

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного 

матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно 

опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи 

письмово представити певний матеріал (презентація). 

Якісними критеріями оцінювання виконання завдань поточного контролю є: 

1. Повнота відповіді або виконання завдання: 

– елементарна; 

– фрагментарна; 

– повна; 

– неповна. 

2. Рівень сформованості логічних умінь: 

– елементарні дії; 

– операція, правило, алгоритм; 

– правила визначення понять; 

– формулювання законів і закономірностей; 

– структурування суджень, доводів, описів. 

 

Критерії оцінювання здобувачів вищої освіти за виконання індивідуальної 

розрахункової роботи 

 



Індивідуально-розрахункова робота студента складається з виконання практичного 

завдання. Максимальна оцінка за виконання завдань індивідуальної розрахункової 

роботи – 15 балів. 

Виконання завдань оцінюється за такими критеріями: 

• технологічна грамотність; 

• методична грамотність; 

• обґрунтованість висновків; 

• правильність оформлення. 

 

Шкала оцінювання індивідуальної розрахункової роботи 

Кількість балів Практичне завдання 

12-15 

Продемонстровано методичну й технологічну грамотність. 

Методичні рішення обґрунтовано. Оформлення відповідає 

вимогам. 

8-11 

Наявність незначних методичних і технологічних помилок, а 

також помилок в оформленні роботи. Методичні рішення 

обґрунтовано. 

4-7 
Наявність значної кількості методичних і технологічних 

помилок, а також в оформленні роботи.  

0-3 
Методична й технологічна неграмотність. Неправильне 

оформлення роботи. 

 

Критерії оцінювання на екзамені 

 

Оцінювання знань студента проводиться за чотирирівневою шкалою (відмінно, 

добре, задовільно, незадовільно). За екзамен студент може отримати максимум 40 балів: 

1. Для отримання оцінки «відмінно» (35-40 балів) студент повинен: 

 укластися у встановлений строк підготовки відповіді; 

 викласти теоретичний матеріал чітко, коротко, зв’язано й обґрунтовано;  

 навести вірне рішення задачі та тестів. 

2. Для одержання оцінки «добре» (25-34 балів) студент повинен: 

 укластися у встановлений строк підготовки відповіді; 

 викласти теоретичний матеріал обґрунтовано й зв’язано; 

 навести вірне рішення задачі; 

 можливі помилки при відповіді на тести. 

3. Для отримання оцінки «задовільно» (15-24 балів) студент повинен: 

 викладати теоретичний матеріал у доступній для розуміння формі; 

 можливі помилки при розв’язанні задачі та тестів. 

4. Оцінку «незадовільно» (1-14 балів) отримують студенти, відповіді яких можуть 

бути оцінені нижче вимог, сформульованих у попередньому пункті. 

Кожне завдання екзамену оцінюється окремо, що зазначається в білетах. Якщо 

одна з оцінок «незадовільно», то загальна оцінка не може бути вищою за «задовільно». 

 

Шкала оцінювання екзаменаційної роботи: 

– за правильну відповідь на теоретичне питання 1 студент одержує максимум 

10 балів;  

– за правильно виконане завдання 3 (тести) – 5 балів;  

– за правильно виконане завдання 4 (розрахункова задача) студент одержує 

25 балів. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається як загальна оцінка, яка 

враховує оцінки з кожного виду контролю (оцінки проміжного контролю за роботу 

протягом семестру та оцінка за результатами підсумкового екзамену).  



У відповідності до набраних студентом балів оцінка знання матеріалу проводиться 

за чотирирівневою системою. 

 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності протягом 

семестру 

Оцінка за національною шкалою 

за чотирирівневою системою 

90 – 100 відмінно  

70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно 

 


