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 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
Контрольні заходи і максимальна оцінка за модуль 

№ Назва і короткий 

зміст 

контрольного 

заходу 

Max 

балі

в 

Характеристика критеріїв досягнення результату 

навчання для отримання максимальної кількості 

балів 

1 модуль.  Теоретичні основи лідерства та організаційної поведінки 

1.  Контроль 

поточної роботи 

на практичних 

заняттях ( 

тестування) 

10 Студент здатний продемонструвати критичне 

осмислення лекційного та позалекційного 

матеріалу, брати кваліфіковану участь у дискусії 

з наведенням аргументації 

2.  Модульна 

контрольна 

робота 

20 Студент виконав тестові та розрахункові 

завдання, що відповідають програмним 

результатам навчання за темами змістового 

модуля №1 

3.  Реферат 20 Студент здатний продемонструвати критичне 

осмислення лекційного та позалекційного 

матеріалу, брати кваліфіковану участь у дискусії 

з наведенням аргументації 

4.  Колоквіум 50 Студент виконав тестові завдання та навів 

аргументовані відповіді на ситуаційні завдання 

що відповідають програмним результатам 

навчання за темами змістового модуля 

Поточний контроль 100 - 

Підсумковий 

контроль 

100 Студент виконав тестові та розрахункові 

завдання та навів аргументовані відповіді на 

ситуаційні завдання, що відповідають 

програмним результатам навчання з дисципліни 

Всього 100 - 
 

 

Система оцінки знань з курсу «Технології психічної саморегуляції та взаємодії» 
Рейтинг студента 

за 100-бальною шкалою 

Оцінка  

за національною шкалою 

Оцінка  

за шкалою EСTS 

90-100 балів відмінно А 

81-89 балів добре B 

75-80 балів добре C 

65-74 балів задовільно D 

55-64 балів задовільно E 

30-54 балів 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
FX 

1-29 балів 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
F 
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Студент, який набрав за всі контрольні завдання менше 55 балів, здає 

підсумковий семестровий залік (проводиться у письмовій формі) в екзаменаційну 

сесію, до якого він допускається, якщо має за виконання всіх передбачених 

елементів модуля мінімальну суму (50 %). 

 

 
 


