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спеціальності 111 Математика, 125 Кібербезпека 

освітнього рівня першого (бакалаврського) 

освітня програма: 111.00.01 Математика, 125.00.01 Безпека інформаційних та 

комунікаційних систем 

  

  

Форма проведення: 

Дистанційна. В системі Е-навчання. Засобами тестування. 

Тести розміщені в рубриці 

«Підсумковий контроль» Філософські студії (2 курс, МАТ, КБ 

денна), за адресою: https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=11984. Тест 

включає в себе 40 питань різної категорії 

складності, які охоплюють всі пройдені теми курсу. 

Можливість відповіді на 

тестові завдання підсумкового контролю активізується під час проведення 

іспиту 

за розкладом, який знаходиться на сайті факультету.  Перед 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=11984
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=18813&displayformat=dictionary


початком складання іспиту у формі тестування, студент має вийти на 

відеозв’язок 

на платформі Hangout Meets із включеною камерою та мікрофоном та 

знаходитись в 

такому стані протягом всього часу складання іспиту. По закінченні 

проходження 

тестування, студент має повідомити викладача і отримати дозвіл на вихід із  

Hangout Meets. Тестування також припиняється, незалежно від 

кількості виконаних студентом тестових завдань, якщо сплив час, відведений на 

тестування у системі Е-навчання. 

  

Тривалість проведення: 

2 академічні години (80 хвилин) для тестування в системі Е-навчання. 

  

Максимальна кількість балів: 

40 балів. З них: за правильну відповідь на кожне тестове питання – 1 бал. 

  

Критерії оцінювання: 

До початку іспиту студент отримує певну кількість балів (але не більше 60), яка 

є сумою всіх оцінок, які він отримав за всі види навчальної діяльності підчас 

роботи в ЕНК, помножену на відповідний коефіцієнт, до якої підчас іспиту 

(тестування) додаються набрані бали (не більше 40) та підраховується загальна 

сума балів та рейтингова оцінка по навчальній дисципліні  згідно наступної 

таблиці: 

  

 Шкала оцінювання: рейтингова оцінка та оцінка за стобальною шкалою 

Рейтингова 

оцінка 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Значення оцінки 

А 90-100 

Відмінно — відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними 

недоліками 

В 82-89 

Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 

помилок 

С 75-81 
Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69-74 
Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=173502


подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60-68 
Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень 

знань (умінь) 

FX 35-59 

Незадовільно з можливістю повторного складання - 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

курсу - досить низький рівень знань (умінь), що 

вимагає повторного вивчення дисципліни 

  

 


