
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського ” 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ККР 
 

 

з навчальної дисципліни  «                                                                                 »  
                                                                                  (назва) 

для студентів спеціальності        161 " Хімічні технології та інженерія " 
         (код)                (назва) 

Освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми______ 

 

Оцінювання результатів виконання ККР здійснюється за 100-бальною 

шкалою, з подальшим переведенням балів до університетської шкали  згідно 

з таблицею 1:  

 

Таблиця 1. Бали за виконання ККР та університетська шкала 

Кількість балів за виконання ККР Оцінка за університетською шкалою 

95…100 “відмінно” 

85…94 “дуже добре” 

75…84 “добре” 

65…74 “задовільно” 

60…64 “достатньо” 

менше 60 “незадовільно” 
 

Кожне завдання комплексної контрольної роботи містить три 

запитання практичного спрямування з основних розділів дисципліни 

«________________». Перше питання оцінюється у 30 балів, а друге і третє 

відповідно – у 35 балів. 

Система оцінювання першого питання ККР: 

– «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) і повне 

безпомилкове розв’язування завдання (обрано оптимальний метод 

рішення завдання, дотримані всі необхідні кроки алгоритму обраного 

методу, рішення виконано без помилок і з необхідними поясненнями) – 

27–30 балів; 



– «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації,  

або незначні неточності) і повне розв’язування завдання з несуттєвими 

неточностями (обрано правильний метод рішення завдання, дотримані 

необхідні кроки алгоритму обраного методу, рішення виконано без 

помилок але  несуттєвими неточностями, пояснення рішення присутнє) – 

23 – 26,7 балів; 

– «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації та 

деякі помилки) і неповне розв’язування завдання з неточностями (обрано 

правильний метод рішення завдання, дотримані необхідні кроки 

алгоритму обраного методу, але присутні деякі помилки, є  неточності, 

неповне або відсутнє пояснення рішення) – 18– 22,2 балів; 

– «незадовільно», незадовільна відповідь і завдання не виконано в 

потрібному обсязі – 0 – 17,7  балів. 

 

Система оцінювання другого і третього  запитань ККР: 

– «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) і повне 

безпомилкове розв’язування завдання (обрано оптимальний метод 

рішення завдання, дотримані всі необхідні кроки алгоритму обраного 

методу, рішення виконано без помилок і з необхідними поясненнями) – 

31,5–35 балів; 

– «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації,  

або незначні неточності) і повне розв’язування завдання з несуттєвими 

неточностями (обрано правильний метод рішення завдання, дотримані 

необхідні кроки алгоритму обраного методу, рішення виконано без 

помилок але  несуттєвими неточностями, пояснення рішення присутнє) – 

26,3 – 31,2 балів; 

– «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації та 

деякі помилки) і неповне розв’язування завдання з неточностями (обрано 

правильний метод рішення завдання, дотримані необхідні кроки 

алгоритму обраного методу, але присутні деякі помилки, є  неточності, 

неповне або відсутнє пояснення рішення) – 21– 25,9 балів; 

– «незадовільно», незадовільна відповідь і завдання не виконано в 

потрібному обсязі – 0 – 20,7  балів.. 

 

Сума балів за всі три питання комплексної контрольної роботи 

переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з таблицею 1. 


