
НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
«КИ€ВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМIЯ»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

« O~» - {l 2010 р.

м. Ки"iв

Про рекомендацii щодо заповнення
залiково-екзаменацiйних вiдомостей

3 метою посилення контролю якостi знань, на пiдставi протоколу N2 2 вiд 28
жовтня 2010 р. засiдання навчально-методично"i KOMici"i

Зобов'язую:

1. Завiдувачiв кафедр довести до вiдома викладачiв (штатних та
сумiсникiв) Положення «Про рейтингову систему оцiнювання знань» (наказ
НаУКМА N2 177 вiд 13.04.2010 р.).

2. Деканатам факультетiв пiд час ceci"iу 2010-2011 Н.р. разом iз залiково-
екзаменацiйними вiдомостями видавати викладачам «Методичнi
рекомендацi"i щодо заповнення залiково-екзаменацiйно"i вiдомостi» (див.
додаток).

В.О. президента,
перший вiце-президент, вiце-президе
з навчально"i роботи ...:::::--~

"'''~----

А.Ф.Бурбан

Надiслати: завiдувачам кафедр, деканам факультетiв, завiдувачу навчально-методичного
центру Корольовiй 0.0., начальнику навчального вiддiлу Рудь 1.0.
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ЗАЛIКОВО-ЕКЗАМЕНАЦIЙНА ВIДОМIСТЬ Х!! _

K~ Прiзвище iм'я K~ За роботу За Разом Нацiональна OQiHKa Пiдпис
по батьковi залiковоi в тезу, оцiнка €KTC викладача
студента книжки ceMecTpi залiк

екза-
мен

-
2 3 4 5 6 7 8 9

1 Бандурко Iрина БЮОО3/l0,
Володимирiвна

в залiково-екзаменацiйнiй вiдомостi викладач мае заповнити 4-9 колонки:
- в колонцi N24 викладач проставляе загальну кiлькiсть балiв, якi студент набрав за роботу
в ceMecTpi, згiдно умов визначення навчального рейтингу, прописаних в тематичному
планiнавчалЬНОlдисциплiни;

- в колонцi N25 викладач проставляе бали за екзамен (залiк/тезу);
- в колонцi N2б викладач проставляе загальну суму балiв (N2 4 + N25);
- в колонцi N27 викладач проставляе оцiнку за нацiональною шкалою: вiдмiнно, добре,

, ,

задовlЛЬНО,незадовlЛЬНО;
- в колонцi N28 викладач проставляе оцiнку €KTC: A,B,C,D,E та F ВIДповlДНОдо шкали
ОЦIНюваннязнань;

- в колонцi N29 викладач ставить пiдпис.

Шкала оцiнювання знань

Шкала OuiHKa за наuiональною шкалою Рекомендоване спiввiдношення у %
Визначеннядо кiлькостi студентiв

А 91-100 вiдмiнно 10% Вiдмiнно: видатнi знання з незначними помипками

В 81-90 добре
25% Дуже добре; бiльше нiж cepeДH€але з деякими

помилками

С 71-80 добре
ЗО% Добре; загалом гарна робота, але €достатня

кiлькiсть помiтних помилок

D 66-70 задовiльно 25% 3адовiльно; але iз значними недолiками

Е 60-65 задовiльно 10% Достатньо; досягнутi мiнiмальнi критерi"i

F ЗО-59 незадовiльно Fail Незадовiльно; потрiбна деяка додаткова робота
,

F 0-29 незадовiльно Fail Неприйнятно; потрiбна значна додаткова робота

Примiтка: сумарна кiлькiсть оцillОК А, В, С Ma€бути не бiльше 750/0вiд
загалыIIl кiлькостi оцillОК за дисциплiпу.


