ДОДАТОК А
Рейтингова система оцінювання
результатів навчання студентів
з кредитного модуля «Сучасна українська мова. Стилістика української мови»
денна форма
1. Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за :
- 6 відповідей на 17 практичних заняттях (передбачається опитування на кожному
третьому практичному занятті).
- перевірка СРС (30 балів за 6 виконаних завдань)
- 2 експрес-контролі (40 балів) – за навчальним матеріалом шести/дванадцяти попередніх
практичних занять відповідно.
2. Критерії нарахування балів.
2.1.. Відповіді на практичних заняттях:
Ваговий бал – 5, максимальна кількість балів становить 5х6=30 балів
Критерії оцінювання:
відмінно
5 балів; повна відповідь на питання з проблематики теми, що
обговорюються на занятті; ґрунтовність та послідовність викладу;
добре
4 бали; повна відповідь на питання з проблематики теми, що
обговорюються на занятті; ґрунтовність та послідовність викладу; наявність незначних
мовленнєвих помилок.
задовільно
3 бали; неповна (60%) відповідь на питання з проблематики теми, що
обговорюються на занятті; недостатні ґрунтовність та послідовність викладу; наявність
мовленнєвих помилок;
незадовільно
0 балів. невідповідність змісту відповіді проблематиці теми;
відсутність відповіді.
2.2. Перевірка СРС:
Ваговий бал – 5, максимальна кількість балів становить 5х6=30 балів
Критерії оцінювання:
відмінно
5 балів; правильно виконане завдання, творчий підхід до розкриття
питання;
добре
4 бали; виконане завдання має незначні змістові та мовленнєві помилки;
задовільно
3 бали; виконання завдання неповне (60%), недостатні ґрунтовність та
послідовність викладу, наявність помилок;
незадовільно 0 балів. невідповідність змісту завдання, відсутність відповіді.
2.3. Експрес-контроль:
Ваговий бал – 20, максимальна кількість балів 20х2=40 балів
Критерії оцінювання:
відмінно
18 - 20 балів; повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації;
добре
5
балів; достатньо повна відповідь (не менше 5% потрібної інформації), або
повна відповідь з незначними неточностями;
задовільно
2
4 балів; неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та
незначні помилки;
незадовільно
0 балів; відсутність виконаного завдання або невідповідність
вимогам на оцінку задовільно .
Залікова контрольна робота оцінюється зі 00 балів. Залікова робота складається з
чотирьох практичних завдань, що відповідають окремим розділам робочій навчальній

програмі кредитного модуля (2 розділ Стилістична система сучасної української мови.
Стилістика мовних одиниць», 3 розділ Стилістика української мови та культура
мовлення».)
На заліку студент письмово виконує завдання, зазначені в білеті. Кожне практичне
завдання оцінюється в 25 балів:
– відмінно , повна відповідь/виконання (не менше 90% потрібної інформації) – 23 25
балів;
– добре , достатньо повна відповідь/виконання (не менше 5% потрібної інформації, або
незначні неточності) – 9 22 балів;
– задовільно , неповна відповідь/виконання (не менше 60% потрібної інформації та деякі
помилки) – 5
балів;
– незадовільно , незадовільна відповідь/ не виконання завдання – 0 балів.
3. Умовою позитивної першої атестації є отримання не менше 24 бали, другої атестації –
отримання не менше 5 бала.
4. Сума рейтингових балів, отриманих студентом протягом семестру, переводиться до
підсумкової оцінки згідно з таблицею (п.6). Якщо сума балів менше за 60 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 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 ≤ 00

Відмінно

5 ≤ RD ≤ 94

Дуже добре

5 ≤ RD ≤ 4

Добре

65 ≤ RD ≤ 4

Задовільно

60 ≤ RD ≤ 64

Достатньо

RD < 60
Невиконання умов допуску
RD < 50

Незадовільно
Не допущено

