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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАКАЗ
«10» вересня 2014 р.

Дніпропетровськ

№ 34-02 КЗ

Про затвердження Положення
про порядок переведення оцінок
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства
освіти України від 02.06.1993 № 161 «Про затвердження Положення про
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», та на
виконання рішення Загальних зборів трудового колективу Дніпропетровського
гуманітарного університету від 29.08.2014 р.,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про порядок переведення оцінок у Вищому
навчальному
приватному
закладі
«Дніпропетровський
гуманітарний
університет» (додаток 1).
2. Контроль за виконанням наказу покласти на в.о. проректора з
навчальної роботи Дубова С.М.
3. Наказ довести до відома науково-педагогічних працівників та студентів
університету.

Ректор

Виконавець
Дубов С.М. 371-51-40

О. В. Негодченко
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1. У Вищому навчальному приватному закладі «Дніпропетровський
гуманітарний університет» застосовується шкала оцінювання складання заліків,
екзаменів, захисту практик, курсових робіт, випускових робіт та державної
атестації, наведена у таблиці 1.
Таблиця 1
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою
Оцінка
Сума балів за всі
за
для екзамену, курсової або
види навчальної
шкалою випускової роботи, практики,
для заліку
діяльності
ECTS
державної атестації
90-100
А
відмінно
82-89
В
добре
74-81
С
зараховано
64-73
D
задовільно
60-63
Е
не зараховано з
незадовільно з можливістю
35-59
FX
можливістю повторного
повторного складання
складання
незадовільно з обов’язковим
не зараховано з
0-34
F
повторним вивченням
обов’язковим повторним
дисципліни
вивченням дисципліни

2. Для переведення у 100-бальну шкалу та оцінку ECTS оцінок,
виставлених за 4-бальною шкалою, використовується порядок, наведений у
таблиці 2.
Таблиця 2
Порядок переведення оцінок з 4-бальної у 100-бальну шкалу
Оцінка у 4-бальній шкалі
5 (відмінно)
4 (добре)
3 (задовільно)

Оцінка у 100-бальній шкалі
95
82
67

Оцінка за шкалою ECTS
А
В
D
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3. Для переведення у 100-бальну шкалу та оцінку ECTS оцінок,
виставлених за 2-бальною шкалами, використовується порядок, наведений у
таблиці 3.
Таблиця 3
Порядок переведення оцінок з 2-бальної у 100-бальну шкалу
Оцінка у 4-бальній шкалі
зараховано

Оцінка у 100-бальній шкалі
80

Оцінка за шкалою ECTS
C

4. Для переведення у 100-бальну шкалу оцінок, виставлених за шкалою
ECTS, використовується порядок, наведений у таблиці 4.
Таблиця 4
Порядок переведення оцінок за шкалою ECTS у 100-бальну шкалу
Оцінка за шкалою ECTS
A
B
C
D
E

Оцінка у 100-бальній шкалі
95
86
78
69
72

