
РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ. 

 

Оцінювання навчальної роботи аспіранта здійснюється в балах відповідно до табл. 

4.1. 

Таблиця 4.1 

Види навчальної роботи Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Модуль 1. «Людський капітал в економічній діяльності авіаційного транспорту» 

Виконання завдань на практичних заняттях 30 

 

Написання наукової роботи (підготовка тезисів або 

наукової статті) 

40 

Для допуску до виконання модульної контрольної 

роботи №1 здобувач має набрати не менше 

42 бали 

Виконання модульної контрольної роботи №1 30 

Усього за модулем №1 100 

Диференційований залік  100 

Підсумкова рейтингова оцінка 100 

 

Переведення підсумкової рейтингової оцінки в балах в оцінки за національною 

шкалою та шкалою ECTS здійснюється відповідно до табл. 4.2. 

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до заліково-

екзаменаційної відомості, індивідуального навчального плану аспіранта та до 

академічної довідки про виконання освітньо-наукової програми. 

 

Таблиця 4.2 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю 

суттєвих помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 



35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

 

Критерії оцінювання досягнень аспірантів. 

Критерієм успішного проходження аспірантом оцінювання є досягнення ним 

мінімальних рівнів оцінок за кожним запланованим видом навчальної діяльності. 

Виконані види навчальної роботи зараховуються аспіранту, якщо він отримав за 

них позитивну оцінку (за національною шкалою) відповідно до даних табл. 4.3. 

Аспірант допускається до виконання модульної контрольної роботи за умови 

наявності у нього поточної модульної рейтингової оцінки величиною не менше 60% 

максимальної поточної модульної рейтингової оцінки. 

Слід мати на увазі, що отримання аспірантом лише мінімальних оцінок за 

виконання окремих видів навчальної роботи з певного модуля може виявитися 

недостатнім для отримання допуску до виконання модульної контрольної роботи та 

потребуватиме виконання ним додаткового індивідуального завдання, захистити його з 

позитивною оцінкою в балах, яка буде додана до поточної модульної рейтингової 

оцінки. 

 

Таблиця 4.3 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 

Виконання завдань 

на практичних 

заняттях 

Написання наукової 

роботи (підготовка 

тезисів або наукової 

статті) 

Виконання 

модульної 

контрольної 

роботи 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

27-30 36-40 27-30 Відмінно 

22-26 30-35 22-26 Добре 

18-21 24-29 18-21 Задовільно 

менше 17 менше 23 менше 17 Незадовільно 

 

У разі отримання незадовільних контрольної модульної чи екзаменаційної 

рейтингових оцінок аспірант повинен повторно пройти відповідний контроль в 

установленому порядку. При повторному його проходженні максимальна величина 

рейтингової оцінки в балах не повинна перевищувати максимальне значення оцінки 

«Добре» за національною шкалою. 



 


