ДОДАТОК А
Рейтингова система оцінювання
результатів навчання студентів
з кредитного модуля «Сучасна українська мова. Українська мова за професійним
спрямуванням»
заочна форма
1. Рейтинг студентів з дисципліни складається з балів, що він отримує за:
1. Робота на практичному занятті (виконання вправ та завдань) з розрахунку по 6
балів за роботу на 3 практичних заняттях (6х3=18 балів).
2. Експрес-контрольні (за матеріалом розділів 1, 2 – по 21 балів кожна, разом 42 бали).
3. Домашню контрольну роботу (40 балів).
2. Основні критерії оцінювання роботи студентів
2.1.Робота на практичних заняттях
Ваговий бал – 6, максимальна кількість балів на практичних заняттях становить
3х6=18 балів.
Критерії оцінювання:
«відмінно» – 6 бали – безпомилкове виконання практичного завдання або повна і
ґрунтовна відповідь на теоретичне питання у відповідності до змісту завдання або питання;
«добре» – 4-5 балів – виконання практичного завдання із незначними помилками (до
3-х) або достатньо повна відповідь на теоретичне питання із незначними похибками;
«задовільно» – 3 бали – виконання практичного завдання зі значними помилками або
не зовсім правильна відповідь на теоретичне питання;
«незадовільно» – 0 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. Експрес-контрольна робота
Ваговий бал – 21, максимальна кількість балів за 2 експрес-контрольні становить
2х21=42 бали.
Критерії оцінювання:
«відмінно» – 19 – 21 бал – безпомилкове виконання практичних завдань та повна і
ґрунтовна відповідь на теоретичне питання у відповідності до змісту завдання або питання;
«добре» – 16 – 18 балів – виконання практичних завдань із незначними помилками та
достатньо повна відповідь на теоретичне питання із незначними похибками;
«задовільно» – 13 – 15 балів – виконання практичних завдань із великою кількістю
помилок та не зовсім правильна відповідь на теоретичне питання;
«незадовільно» – 0 балів – відсутність виконаного практичних завдань 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.
2.3. Домашня контрольна робота
Ваговий бал – 40
Критерії оцінювання:
«відмінно» – 36–40 балів – безпомилкове виконання практичного завдання у
відповідності до змісту завдання;
«добре» – 30–35 балів – виконання практичного завдання із незначною кількістю
помилок або деякими хибами;

«задовільно» – 24–29 балів – виконання практичного завдання зі значною кількістю
помилок або хиб;
«незадовільно» – 0 балів – відсутність виконаного практичного завдання або його
незадовільне виконання (менше 60% правильно виконаних завдань).
За кожний тиждень затримки із поданням домашньої контрольної роботи нараховуються
штрафні – 2 бали. Наявність позитивної оцінки з ДКР є умовою допуску до залікової
контрольної роботи.
2.4. Залікова контрольна робота оцінюються у 60 балів максимум. Залікова
контрольна робота складається з одного теоретичного питання (всього 34 варіанти, що
охоплюють матеріал усіх трьох розділів кредитного модуля) та двох практичних завдань
відповідно до кожного варіанту.
1 питання (теоретичне) – 20 балів максимум.
«відмінно»: 18–20 балів (повністю висвітлено питання, 90-100%);
«добре»: 15–17 балів (питання висвітлене неповно, 75–89%);
«задовільно»: 12–14 балів (частково висвітлене питання, 60–74%);
«незадовільно»: 0 балів (надано менше 60% необхідної інформації).
2, 3 практичні завдання – виконання практичних завдань, передбачених матеріалом
кредитного модуля, кожне по 20 балів максимум, 20х2=40 балів.
«відмінно»: 18–20 балів (повністю та безпомилково виконане завдання, 90-100%);
«добре»: 15–17 балів (75–89% завдань виконано правильно);
«задовільно»: 12–14 балів (60–74% завдань виконано правильно);
«незадовільно»: 0 балів (менше 60% завдань виконано правильно).
3. Сума рейтингових балів, отриманих студентом протягом семестру, за умови
зарахування ДКР, переводиться до підсумкової оцінки згідно з таблицею (п.5). Якщо сума
балів менше за 60, але ДКР зараховано, студент виконує залікову контрольну роботу. У
цьому разі сума балів за виконання ДКР та залікову контрольну роботу переводиться до
підсумкової оцінки згідно з таблицею п.5.
4. Студент, який у семестрі отримав більше 60 балів, але бажає підвищити свій
результат, може взяти участь у заліковійй контрольній роботі. У цьому разі остаточний
результат складається з балів, що отримані на заліковій контрольній роботі та балів з ДКР.
5. 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

Незадовільно

ДКР не зараховано

Не допущено

