
РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи 

здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.1. 

Таблиця 4.1.1  

Вид навчальної роботи 

Максимальна кількість балів 

Денна форма  

навчання 

Заочна форма 

Навчання 1 семестр 

Модуль1 «Теорія та практика 

підготовки та проведення бізнес-

тренінгу» 

Вид навчальної роботи Бали Бали 
Виконання завдань на практичних заняттях 

- 8б×2 = 16 

Виконання та захист домашнього завдання 

(контрольної домашньої  роботи) 
- 

60 

Виконання індивідуального завдання  
24 

Усього за модулем №1 - 100 

Усього за дисципліною - 100 

 

продовження Таблиці 4.1.1 

Модуль №2 

Вид навчальної роботи 

Мах кількість балів 

Заочна форма навчання 

Виконання курсової роботи 60 

Захист курсової роботи 40 

Виконання та захист курсової роботи 
пропроектупроекту 

100 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них 

позитивну рейтингову оцінку (Додаток 3). 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної 

роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного 

контролю. 

4.4. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом за результатами 

виконання та захисту курсового проекту/роботи в балах, за національною шкалою та шкалою 

ECTS заноситься до відомості модульного контролю. 



4.5. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок, у 

балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за 

національною шкалою та шкалою ECTS (Додаток 5). 

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової 

книжки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е 

тощо. 

4.9. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом за результатами 

виконання та захисту курсового проекту/роботи, крім відомості модульного контролю, 

заноситься також до навчальної картки, залікової книжки та Додатку до диплома, наприклад, так: 

92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 

4.11. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій 

рейтинговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 

Додатку до диплома. 

 

 

 

 

 


