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Порядок оцінювання результатів навчання. 

       Загальна семестрова оцінка з дисципліни ТіМОВС – СПВ складається з 

двох обов'язкових модулів: теоретичного (ТіМОВС) і практичного (СПВ). 

Вона обраховується як середнє арифметичне значення з суми балів цих двох 

модулів ділення на два. Мінімальний заліковий бал за всю дисципліну 

становить 61 (див. шкалу нижче). При цьому студент повинен набрати 

мінімум 61 бал окремо за кожний модуль теоретичний та практичний. Тобто, 

для отримання заліку студент зобов'язаний набрати мінімум 122 бали 

(61*2=122) за семестр з двох модулів. Якщо окремо в кожному з цих модулів 

студент набирає більше 100 балів, то все одно зараховується не більше 100 

балів (перекидання надлишкових балів з теоретичного в практичний модуль 

та навпаки не дозволяється).Отже, максимум балів, які може набрати студент 

за сумою обох модулів складатиме 200 балів (100*2=200). Кінцева середня 

семестрова оцінка в такому випадку становитиме максимум 100 балів за 

обидва модулі дисциплін. 

 

      Шкала оцінювання з модулів ТіМОВС та СПВ впродовж семестру. 
 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

 

Оцінка  

ECTS 

 

Оцінка за національною шкалою 

 

Для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики, диф.заліку. 

       

          Для заліку 

90-100 A Відмінно  

 

 

Зараховано 

82-89 B  

Добре 75-81 C 

68-74 D  

Задовільно 61-67 E 

35-60 FX Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F Незадовільно з 

обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Незадовільно з 

обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

  

 

I. Система нарахування балів з модулю ТіМОВС . 

    Період нарахування балів з модулю ТіМОВС триває від початку 

навчального семестру (перший день занять до завершення останнього заняття 

з ТіМОВС), тобто перед самим заліком.  

Критерії оцінки успішності навчання з модулю ТіМОВС: 

        1. Підсумкове усне опитування (або письмове тестування) студента в 

кінці навчального семестру з метою визначення рівня його теоретичних 

знань за програмою семестрового курсу. Студенту пропонується 15 

контрольних питань. За кожну правильну відповідь студент отримує 1 бал. 

Отже, студент може набрати максимум 15 балів. 

       2. Кількість відвіданих занять впродовж семестру. Одне заняття 

оцінюється в 3 бали. Наприклад, якщо студент відвідав: 5 занять – то він 



отримує додатково 15 балів, 10 занять – 30 балів, 15 занять – 45 балів тощо. 

       3. Рівень професійно-педагогічних знань, умінь і навичок. Оцінюються 

усні відповіді на семінарських заняттях. рівень володіння вміння та 

навичками на практичних і методичних заняттях..  

За даним критерієм студентам нараховується такі бали: 

                   - незадовільний рівень – 0 балів; 

                   - середній рівень (оцінка 3,0 – 3,9) - 10 балів; 

                   - добрий рівень (оцінка 4,0 – 4,5) - 20 балів; 

                   - високий рівень (оцінка 4,6 – 5,0) - 30 балів. 

       

        4. Самостійна робота студентів у вигляді підготовки рефератів  за 

темами навчальної програми. Підготовка одного реферату оцінюється в 5 

балів. Студент може підготувати до 3 самостійних робіт ( рефератів). 

Студент може набрати максимум 15 балів за самостійну роботу впродовж 

семестру. За участь офіційних змаганнях календарного плану федерації 

(України, області), студент звітує із наданням доказів своєї участі (копії 

протоколів змагань, медалі, дипломи, грамоти, фото і відеоматеріалів 

власних виступів на цих змаганнях). 

       5. Участь у суддівстві змагань впродовж семестру. Студент може 

отримати максимум 15 балів (з розрахунку 5 балів за одне змагання). 

       6. Підготовка наукової доповіді та участь у кафедральній, або загально 

університетській студентській науковій конференції. За підготовку та участь 

в кожній конференції нараховується від 20 до 30 балів. 

II. Система нарахування балів з модулю СПВ . 

   Період нарахування балів з модулю СПВ триває від початку навчального 

семестру (перший день занять до завершення останнього заняття) тобто, 

перед самим заліком.  

Критерії оцінки успішності навчання з модулю СПВ: 

       1. Відвідування навчально-тренувальних занять з СПВ. За одне відвідане 

заняття з СПВ студент отримує 2 бали. Загальна кількість балів за семестр 

підраховується множенням кількості відвіданих занять. 

Наприклад: за 20 відвіданих занять студент отримує 40 балів, за 30 

відвіданих занять – 60 балів, за 40 відвіданих занять - 80 балів.   

       2. Результатів участі в офіційних календарних змаганнях національної 

федерації, а також у студентських змаганнях серед ВЗО. У командних 

змаганнях бали нараховуються з коефіцієнтом  0.5. 

 Кількість балів за різні види змагань: 

1. Чемпіонати та кубки Європи, світу: 1 місце – 100 балів, 2 місце – 95 

балів, 3 місце – 80 балів, участь – 60 балів; 

2. Чемпіонат або Універсіада України: 1 місце – 70 балів, 2 місце – 60 

балів, 3 місце – 50 балів, участь – 30 балів. 

3. Чемпіонат кубок Львівської області: 1 місце – 40 балів, 2 місце – 30 

балів, 3 місце – 20 балів, участь 10 балів. 

4. Універсіада Чемпіонат серед студентів Львівщини: 1 місце – 30 балів, 2 

місце – 20 балів, 3 місце – 10 балів, участь – 5 балів. 



5. Міжнародні офіційні турніри на рівні національних збірних: 1 місце – 

80 балів, 2 місце- 70 балів, 3 місце – 60 балів, участь – 50 балів. 

6. Все українські офіційні турніри на рівні збірних областей: 1 місце – 60 

балів, 2 місце- 50 балів, 3 місце- 40 балів, участь (вихід на двобій) – 20 

балів. 

7. Майстер-класи для студентів під час занять з СПВ. Проведення 

майстер-класів дозволяється для членів збірної команди України, які 

брали участь у міжнародних змаганнях. Один майстер-клас оцінюється 

в 10 балів. 

8. Практична участь у наукових дослідженнях кафедри. На кафедрі 

проводиться науково-дослідна робота та експерименти з вивчення 

різних сторін підготовленості спортсменів. За одноразову участь у 

таких дослідженнях студентові нараховується 8 балів. 
 


