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1. Загальні положення

1.1 Система організації навчального процесу, впроваджена в 
Карпатському університеті імені Августина Волошина (далі - Університет), 
ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх 
одиниць (залікових кредитів).

1.2 Метою системи організації освітнього процесу є підвищення рівня та 
якості надання освітніх послуг в університеті до європейських норм і стандартів 
вищої освіти.

1.3 Терміни і визначення понять
Навчальний кредит - одиниця виміру навчального навантаження студента, 

необхідного для засвоєння навчального модуля.

Модуль дисципліни (змістовий модуль) - задокументована завершена частина 

програми навчальної дисципліни, яка охоплює різні види навчального навантаження з 

визначеною трудомісткістю, поєднані певною тематичною спільністю.

Навчальний (змістовий) модуль - структурний елемент навчального процесу з 

визначеною тривалістю, протягом якої повністю або частково завершується 

вивчення визначеної кількості модулів дисциплін. Тривалість навчального модуля та 

терміни проведення Поточного контролю визначаються графіком навчального 

процесу.

Заліковий модуль - навчальний модуль дисципліни, для якої навчальним планом 

передбачено підсумковий контрольний захід - семестровий запік.

Екзаменаційний модуль - навчальний модуль дисципліни, для якої навчальним планом 

передбачено підсумковий контрольний захід - семестровий екзамен.

Поточний контроль знань — вид контролю якості знань студентів, який проводиться 

протягом навчального модуля. Поточний контроль здійснюється під час проведення 

практичних, лабораторних та семінарських занять у формах усного та письмового 

опитування, поточного тестування рефератів, доповідей, домашніх завдань, захистів 

лабораторних робіт та ін. Форму проведення поточного контролю під час занять і 

спосіб оцінювання рівня знань визначає відповідна кафедра, що фіксується у робочій 

програмі дисципліни.

Підсумковий контроль знань — вид контролю якості знань студентів, який 

проводиться по закінченню навчального семестру у формах семестрового екзамену, 

семестрового заліку, семестрового диференційного заліку.

Поточний контроль - форма контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння студентом 

навчального матеріалу з дисципліни в обсязі, визначеному програмою дисципліни на 

один навчальний модуль.



Семестровий контроль - форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні 

засвоєння студентом навчального матеріалу з дисципліни в обсязі, визначеному 

програмою дисципліни на семестр.

Загальна модульна оцінка - середньоарифметична сума балів двох модульних оцінок за 

100-бальною шкалою.

1.4 Організація навчального процесу за кредитно-трансферною системою 
вирішує такі завдання:

• поглиблення систематизації знань студентів і активне їх засвоєння 
упродовж навчального року;

• раціональний поділ навчального матеріалу дисципліни на модулі і 
перевірка якості засвоєння теоретичного і практичного матеріалу кожного 
модуля: забезпечення належних умов вивчення програмного матеріалу і 
підготовки до контрольних заходів, що досягаються шляхом чіткого його 
розмежування за змістом й у часі;

• відкритість системи контролю: ознайомлення студентів на початку 
вивчення дисципліни зі змістом контрольних завдань та всіма формами 
контрольних заходів і критеріями їх оцінювання:

• диференціація оцінювання знань студентів шляхом використання більш 
широкої шкали оцінки знань;

• подолання елементів суб'єктивізму під час оцінювання знань, що 
забезпечується підвищенням ролі поточного і І Іоточного тестування у 
формуванні підсумкової оцінки:

• підвищення мотивації студентів до систематичної активної роботи 
впродовж навчального року шляхом застосування накопичувальної 
(акумулюючої) системи оцінки знань, переорієнтація цілей з отримання 
позитивної оцінки на оволодіння стійкими знаннями, уміннями та навичками;

• формування підсумкової оцінки з навчальної дисципліни шляхом 
накопичення суми балів, одержаних протягом семестру;

• запровадження здорової конкуренції в навчанні;
• розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей 

студентів, розвитку їх творчого мислення і підвищення ефективності роботи 
викладацького складу;

• стимулювання ефективної роботи викладача і студента, збільшення 
часу їх безпосереднього індивідуального спілкування в процесі навчання.

1.5 Кредитно-трансферна система організації навчального процесу 
передбачає поділ змісту навчальної дисципліни на структурні елементи - модулі 
дисципліни (змістові модулі) залежно від обсягу дисципліни у навчальних 



кредитах. Кількість модулів дисципліни, як правило, залежить від числа кредитів, 
відведених для вивчення дисципліни. І Хіна кредиту ЕСТ8 складає ЗО академічних 
годин. Нормативна кількість залікових одиниць на один навчальний рік - 60 
кредитів ЕСТ8. Кількість кредитів ЕСТ8 на навчальну дисципліну визначається 
діленням загального обсягу годин з навчальної дисципліни на ціну кредиту. 
Загальний обсяг годин з навчальної дисципліни включає час на проведення 
лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, практик, самостійної 
та індивідуальної роботи.

Е6 Кредитно-трансферна система організації навчального процесу 
передбачає також поділ семестрового графіку навчального процесу, як правило, 
на два навчальних модулі, протягом яких повністю або частково завершується 
вивчення визначеної кількості модулів дисциплін. Тривалість навчального 
модуля та терміни проведення Поточного контролю визначаються графіком 
навчального процесу.

Е7. Оцінювання знань студентів в семестрі з кожної дисципліни 
здійснюється на підставі результатів загальної модульної оцінки та екзамену.

Е8. Оцінювання знань студентів в університеті здійснюється за 
національною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», 
«зараховано», «не зараховано») і шкалою ЕСТ8.
Для розрахунку модульних та семестрових оцінок в Університеті 
використовується допоміжна 100-бальна шкала:

Рівні знань
Система оцінювання

ЕСТ8 Кількість балів

Початковий - “незадовільно”
ЕХ і -32

Е 33-50
Середній (достатньо) - “задовільно” Е 51 -64

Середній (задовільно) - “задовільно” □ 65-72

Базовий - “добре” С 73-82
Базовий (дуже добре) - “добре” В 83-89
Високий - “відмінно А 90 100

2. Організація та проведення поточного контролю знань студентів

Проведення поточного контролю здійснюється згідно з графіком 
навчального процесу на поточний навчальний рік.
Участь студента у процедурі поточного контролю є обов'язковою.



Поточний контроль проводиться за навчальним матеріалом, віднесеним 
до відповідних навчальних (змістових) модулів дисципліни згідно з 
робочою навчальною програмою.
Конкретна методика проведення контрольних заходів відображається у 
робочій програмі дисципліни.
Для проведення Поточного контролю лектор готує варіанти завдань, які 
можуть мати різні види та типи. Визначення якості і структури завдань, 
їх однозначність, рівень складності, відповідність програмі дисципліни, 
потрібна кількість є прерогативою НІНІ, за яким закріплена навчальна 
дисципліна.
На початку курсу до відома студентів доводяться принципи формування 
оцінки, порядок проведення поточного контролю і критерії оцінювання 
результатів виконання контрольних завдань (тестів).
Письмова компонента поточного контролю, є бажаною, але не 
обов'язковою.
В університеті застосовуються два види поточного контролю:

• контроль змістового модуля;
• контроль самостійної роботи (підготовка рефератів, доповідей, 

вивчення проблемного питання тощо;
Заходи поточного контролю повинні проводитися на планових заняттях.

3. Підсумковий контроль (екзаменаційний модуль)

Контроль екзаменаційного модуля здійснюється шляхом усної відповіді 
або письмої роботи (тестування) та виконання контрольних завдань.
Час проведення контролю екзаменаційного модуля визначається графіком 

навчального процесу.
Час і порядок проведення контролю екзаменаційного модуля шляхом 
письмового тестування або виконання контрольних завдань визначаються 
кафедрою й може проводитися на останньому занятті з навчальної 
дисципліни.
Оцінювання знань екзаменаційного модуля здійснюється за національною 
шкалою і шкалою ЕСТ8 (табл. 1) з використанням допоміжної 100-бальної 
шкали.
Підсумкова оцінка екзаменаційного модуля складається з двох складових - 
оцінки поточного контролю і оцінки екзамену.
Підсумкова оцінка екзаменаційного контролю визначається за 
результатами поточного контролю аудиторної, самостійної та 



індивідуальної роботи студента шляхом накопичення сумарної оцінки 
протягом навчального модуля.

- Проведення підсумкового контролю (екзаменаційного модуля) 
допускається шляхом комп'ютерного тестування.
Студент, який не з'явився на поточний / підсумковий контроль з 

неповажної причини, отримує оцінку - 0 балів за 100-бальною інкалою. У цьому 
випадку його оцінка визначається виключно сумою балів, набраних студентом 
протягом навчальної діяльності.

Студент, який з поважної причини не з'явився на контроль за графіком, 
отримує дозвіл на проходження поточного / підсумкового контролю поза 
графіком. Контроль у цьому випадку проводиться одним із способів, указаних в 
цього Положення.

4. Формування оцінки і порядок документального оформлення 
результатів поточного та підсумкового контролю

- Оцінка формується з двох частин - оцінки поточного контролю та оцінки 
екзаменаційного контролю.

- Розподіл балів за 100-бальною шкалою між цими частинами визначається 
НПП працівником, відповідальним за викладання навчальної дисципліни. 
Розподіл балів за 100-бальною шкалою між цими частинами 
відображається у РП І РИП та доводиться до відома студентів на першому 
занятті.

- Кожну виставлену в заліково-екзаменаційну відомість оцінку викладач 
засвідчує своїм підписом.

- Відомості з проставленими оцінками здаються до деканату. 
Відповідальність за своєчасне здавання відомості несе лектор дисципліни.

5. Організація та проведення семестрового 
контролю знань студентів

Принципи формування семестрової оцінки і порядок проведення 
семестрового контролю доводяться до відома студентів на початку семестру 
лектором.

Оцінка семестрового екзамену (екзаменаційна оцінка) може 
визначатися як загальна модульна оцінка - середньоарифметична сума балів 
двох модульних оцінок за 100-бальною шкалою.



До початку сесії лектор інформує студентів про набрану ними загальну 
модульну оцінку. Студенти, які виконали усі індивідуальні завдання та практичну 
частину курсу, передбачені програмою дисципліни, мають можливості:

не складати екзамен і отримати семестрову оцінку, як 
середньоарифметичну оцінку модулів за 100- бальною шкалою;
складати екзамен з метою отримання семестрової оцінки за даною 
навчальною дисципліною.

Студентам, які за результатами роботи протягом семестру набрали 
середньоарифметичну суму балів:

- 90 -100 («відмінно», А). 82 - 89 («добре», В), 75-81 («добре», С),
69 - 72 («задовільно», І)) відповідна оцінка за їх бажанням може бути 
проставлена в екзаменаційну відомість;

- 82 - 89 («добре», В), 75-81 («добре», С), 65 - 72 («задовільно», О) мають 
можливість отримати відповідну оцінку або покращити набрану оцінку, 
складаючи екзамен;

- 33 - 64 («задовільно» / «незадовільно», Е, ЕХ) повинні з'явитися на 
екзамен, де вони можуть підтвердити або покращити оцінку на один 
рівень;

- студеній, які до початку сесії не виконали індивідуальні завдання або 
практичну частину курсу, передбачені робочою програмою дисципліни 
(отримали оцінку Р). не допускаються до процедури семестрового 
контролю і отримують екзаменаційну оцінку «незадовільно», яку вони 
можуть виправити як академічну заборгованість після ліквідації 
невиконаної частини робочої програми дисципліни.

Семестровий екзамен може проводитися шляхом шляхом відповідей на 
питання екзаменаційних білетів, письмового виконання робіт або комп'ютерного 
тестування.

Оформлення результатів семестрового екзамену / заліку відбувається шляхом 
заповнення підсумкових заліково-екзаменаційних відомостей.

6. Семестровий диференційований залік

Семестровий диференційований залік - форма підсумкового контролю, 
шо полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної 
дисципліни виключно на підставі:
- результатів захисту виконаних курсових робіт, індивідуальних завдань.
- результатів проходження та захисту практик.



Система оцінювання результатів семестрового диференційованого заліку 
така сама, як для оцінювання результатів семестрового екзамену.


