ДОДАТОК А
Рейтингова система оцінювання
результатів навчання студентів
з кредитного модуля «Засади усного професійного мовлення (риторика)»
денна форма
1. Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за :
 7 відповідей на практичних заняттях/виконання інтерактивних завдань (7х4=28
балів).
 Перевірка СРС (5 виконаних завдань по 5 балів=25 балів).
 Виконання 3 експрес-контролів за навчальним матеріалом кожного розділу
програми. (9х3=27 балів)
 Виголошення 2 публічних виступів (на загальну та академічну тематику) (10х2=20
балів)
2. Критерії нарахування балів.
2.1. Робота на практичних заняттях (відповідь або виконання інтерактивних
завдань)
Ваговий бал – 4, максимальна кількість балів на практичних заняттях становить 4х7=28
балів.
Критерії оцінювання:
«відмінно» –3,5-4 бали – безпомилкове виконання практичного завдання або повна і
ґрунтовна відповідь на теоретичне питання у відповідності до змісту завдання або питання;
«добре» – 3-3,5 бали – виконання практичного завдання із незначними помилками (до
3-х) або достатньо повна відповідь на теоретичне питання із незначними похибками;
«задовільно» – 2,5-3 бали – виконання практичного завдання зі значними помилками
або не зовсім правильна відповідь на теоретичне питання;
«незадовільно» – 0-2 балів – відсутність виконаного практичного завдання або його
незадовільне виконання; невисвітлене теоретичне питання, незадовільна відповідь зі
значними помилками (менше 60% теоретичного матеріалу є правильним чи відповідним) або
відсутність відповіді.
2.2. Самостійна робота студента (СРС)
Ваговий бал – 5, максимальна кількість балів за цей вид роботи з розрахунку перевірки двічі
за семестр у кожного студента становить по 10 балів за кожну роботу (5х5=25 балів).
Критерії оцінювання:
«відмінно» – 5 балів – безпомилкове виконання практичних завдань та повна і
ґрунтовна відповідь на теоретичне питання у відповідності до змісту завдання або питання;
«добре» – 4 бали – виконання практичних завдань із незначними помилками та
достатньо повна відповідь на теоретичне питання із незначними похибками;
«задовільно» – 3 бали – виконання практичних завдань із великою кількістю помилок
та не зовсім правильна відповідь на теоретичне питання;
«незадовільно» – 0-2 бали – відсутність виконаного практичних завдань або його
незадовільне виконання (менше 60% завдань виконано правильно); невисвітлене теоретичне
питання, незадовільна відповідь зі значними помилками (менше 60% теоретичного матеріалу
відповідає змісту питання) або відсутність відповіді.
2.3. Експрес-контрольна робота.
Ваговий бал – 9, максимальна кількість балів за 3 експрес-контрольні становить 3х9=27
балів.

Критерії оцінювання:
«відмінно» – 8-9 балів – безпомилкове виконання практичних завдань та повна і
ґрунтовна відповідь на теоретичні питання у відповідності до змісту завдання або питання;
«добре» – 7 балів – виконання практичних завдань із незначними помилками та
достатньо повна відповідь на теоретичні питання із незначними похибками;
«задовільно» – 5 балів – виконання практичних завдань із великою кількістю помилок
та не зовсім правильні відповіді на теоретичні питання;
«незадовільно» – 0–4 бали – відсутність виконаного практичного завдання або його
незадовільне виконання (більше 60% завдань виконано неправильно); невисвітлене
теоретичне питання, незадовільна відповідь зі значними помилками (більше 60%
теоретичного матеріалу є неправильним чи невідповідним до змісту питання) або відсутність
відповіді.
2.4. Виголошення публічного виступу.
Ваговий бал – 10, максимальна кількість балів за 2 публічні виступи становить 2х10=20
балів
Критерії оцінювання:
«відмінно» – 9-10 балів – безпомилкове виконання завдання у відповідності до змісту
завдання. Виступ відповідає усім риторичним канонам та не має мовних помилок;
«добре» – 8 балів – виконання завдання із незначною кількістю помилок або деякими
хибами. Виступ має незначні мовні помилки або риторичні неточності;
«задовільно» – 6-7 балів – виконання завдання зі значною кількістю помилок або хиб.
наявність великої кількості повних помилок та проблемний виклад матеріалу;
«незадовільно» – 0-5 балів – відсутність виконаного завдання або його незадовільне
виконання (виступ має більше 60% мовних та риторичних помилок).
2.5. Політика навчальної дисципліни
Заохочувальні бали студент отримує за участь у міжнародних, всеукраїнських та/або інших
заходах та/або конкурсах (за тематикою навчальної дисципліни) або/та написання тез
доповіді або оформлення творчої роботи як наукової роботи для участі у конкурсі
студентських наукових робіт. Ваговий бал – 10.
2.5. Залікова контрольна робота оцінюються у 100 балів максимум. Залікова
контрольна робота складається з двох питань теоретичного характеру з різних розділів
робочої програми та одного практичного завдання.
Кожне теоретичне питання оцінюється в 35 балів відповідно до системи оцінювання:
«відмінно» – 31-35 балів - повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації);
«добре» – 25-30 балів - достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної
інформації, або незначні неточності);
«задовільно» – 20-24 балів - неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації та
деякі помилки);
«незадовільно» – 0-19 балів - незадовільна відповідь.
Практичне завдання оцінюється з 30 балів відповідно до системи оцінювання:
«відмінно» – 25-30 балів - повне безпомилкове розв’язування завдання;
«добре» – 20-24 балів - повне розв’язування завдання з несуттєвими неточностями;
«задовільно» – 15-19 балів - завдання виконане з певними недоліками;
«незадовільно» – 0-14 балів - завдання виконано з багатьма недоліками або не
виконано.
3. Умовою задовільної атестації є значення поточного рейтингу студента не менше 50%
від максимально можливого на час атестації.

Максимальна кількість балів на першій атестації є сума балів за три відповіді,
виконання однієї експрес-контрольної та одного СРС – максимально 45 балів.
Максимальна кількість балів на другій атестації складатиме суму балів за п’ять
відповідей на практичних заняттях, виконання однієї експрес-контрольної, одного СРС та
виконання МКР – максимально 80 балів.
Таким чином, з першої атестації студент отримує “задовільно”, якщо його поточний
рейтинг буде не менше 23 бали, з другої атестації студент отримує “задовільно”, якщо його
поточний рейтинг буде не менше 40 балів.
4. Сума рейтингових балів, отриманих студентом протягом семестру, переводиться до
підсумкової оцінки згідно з таблицею (п.6). Якщо сума балів менше за 50 студент виконує
залікову контрольну роботу. У цьому разі сума балів за залікову контрольну роботу
переводиться до підсумкової оцінки згідно з таблицею п.6.
5. Студент, який у семестрі отримав більше 60 балів, але бажає підвищити свій
результат, може взяти участь у заліковій контрольній роботі. У цьому разі попередній
рейтинг скасовується і стартовий бал залікової контрольної роботи – 0 балів ("жорстка"
РСО). Остаточний результат складається з балів, що отримані на заліковій контрольній
роботі.
6. Таблиця переведення рейтингових балів до оцінок:
Рейтингові бали, RD

Оцінка за
університетською шкалою

95 ≤ RD ≤ 100

Відмінно

85 ≤ RD ≤ 94

Дуже добре

75 ≤ RD ≤ 84

Добре

65 ≤ RD ≤ 74

Задовільно

60 ≤ RD ≤ 64

Достатньо

RD < 60
Невиконання умов допуску
RD < 50

Незадовільно
Не допущено

