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5. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

За накопичувальною 

100 – бальною шкалою 

За національною шкалою 

 

для екзаменів, звітів з 

практики, курсових 

робіт 

для заліків 

 

 

90 – 100 балів відмінно зараховано 

89 – 75 балів добре 

60 – 74 балів задовільно 

26 – 59 балів незадовільно не зараховано 

0 – 25 балів неприйнятно  
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(69). C. 35–47.  
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cучacний cтaн poзвитку нaукoвиx дocлiджeнь тa пepcпeктиви: мaтepiaли 

вceукp. нaук.-пpaкт. кoнф., м. Зaпopiжжя, 13–14 жoвтня 2017 p. C.28–31.  

5. Сипченко О., Черкашина Л., Гарань Н. Формування загальних 

компетентностей майбутніх викладачів засобами інноваційних технологій в 
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2019. С. 180–195. 
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«Видавництво НТМТ» 2019. 6 (98). 110–121. 

5. Сипченко О.М., Смоляр Є.Д. Використання інформаційно-

комунікаційних технологій у професійній підготовці андрагогів. The XII th 

International scientific and practical conference «Advancing in research and 
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