ДОДАТОК А
Рейтингова система оцінювання
результатів навчання студентів
з кредитного модуля «Вступ до романо-германського мовознавства. Вступ до
мовознавства»
заочна форма
1. Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за :
- Відповідь на семінарському занятті (30 балів);
- Експрес-контроль (30 балів);
- Виконання ДКР (40 балів) – забезпечує перевірку всього навчального матеріалу
2. Критерії нарахування балів.
2.1 Відповіді на семінарських заняттях:
Ваговий бал – 30, максимальна кількість балів становить 1х30=30 балів
Критерії оцінювання:
«відмінно» 27 – 30 балів повна відповідь на питання з проблематики теми, що
обговорюються на занятті; ґрунтовність та послідовність викладу
«добре» - 23 – 26 повна відповідь на питання з проблематики теми, що обговорюються на
занятті; ґрунтовність та послідовність викладу; наявність незначних концептуальних
помилок.
«задовільно» - 18 – 22 балів неповна відповідь на питання з проблематики теми, що
обговорюються на занятті; недостатні ґрунтовність та послідовність викладу; наявність
помилок;
«незадовільно» - 0 балів. невідповідність змісту відповіді проблематиці теми; відсутність
відповіді.
2.2 Експрес-контроль:
Ваговий бал – 30, максимальна кількість балів становить 1х30=30 балів
«відмінно» 27-30 балів; повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації;
«добре» 23-26 балів; достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або
повна відповідь з незначними неточностями;
«задовільно»
18-22 балів; неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та
незначні помилки;
«незадовільно» 0 балів; відсутність виконаного завдання або невідповідність вимогам на
оцінку «задовільно».
2.3 ДКР:
Ваговий бал – 40, максимальна кількість балів 40 бали
«відмінно» - 36 – 40 балів повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації);
«добре» - 30 – 35 балів, достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або
повна відповідь з незначними неточностями;
«задовільно» - 24 – 29 балів, неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та
незначні помилки;
«незадовільно» - 0 балів, відсутність виконаного завдання або невідповідність вимогам
на оцінку «задовільно».
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 робота
складається з чотирьох теоретичних питань, які відповідають усім розділам робочої
навчальної програми кредитного модуля.
На заліку студент відповідає на запитання, зазначені в білеті. Кожне теоретичне питання
оцінюється в 15 балів:
– «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 14-15 балів;
– «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації, або
незначні неточності) – 11-13 балів;
– «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації та деякі
помилки) – 9-10 балів;
– «незадовільно», незадовільна відповідь – 0 балів.
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

