
Крытэрыі працы па рэйтынгавай сістэме па курсу 

 

У межах прапанаванага вучэбнага курса і ў адпаведнасці патрабаваннямі 

«Адукацыйнага стандарта Вышэйшай адукацыі. Першая ступень», 

«Палажэнне аб самастойнай рабоце студэнтаў (курсантаў, слухачоў)», што 

зацверджана міністрам адукацыі Рэспублікі Беларусь 6 красавіка 2015 г., 

вучэбнымі планамі гістарычнага, радыёфізічнага і (патэнцыяльна) інш. 

факультэтаў Універсітэта,  — прадугледжана чытанне лекцый, правядзенне 

семінарскіх заняткаў, выканання студэнтамі заданняў кіруемай самастойнай 

работы (КСР) — розныя пісьмовыя работы (спецыяльныя тэматычныя 

пісьмовыя работы, кантрольныя работы, эсэ, рэфераты і інш.), а таксама 

рэйтынгавая сістэма ацэнкі паспяховасці студэнта. Заўважым, што 

прапанавана розная сістэма заданняў — па ўзгадненню з выкладчыкам 

студэнты могуць па выбару абраць тую ці іншую форму пісьмовых і вусна-

пісьмовых, вусных заданняў для КСР.  

На працягу семестра прадугледжана правядзенне індывідуальных 

кансультацый студэнтаў у адпаведнасці з графікам кансультацый, які 

зацверджаны на кафедры, дзе працуе выкладчык. У часы індывідуальных 

кансультацый і спецыяльна прызначаныя гадзіны магчыма прадстаўленне 

студэнтамі і праверка заданняў кіруемай самастойнай працы выкладчыкам.  

Кіруемая самастойная работа студэнтаў арганізуецца ў адпаведнасці з 

Палажэннем аб самастойнай працы студэнтаў, распрацаваным БДУ. Яна 

прадугледжвае розныя віды заданняў: напісанне і абарона тэматычных 

рэфератаў, азнаямленне з рэкамендуемай вучэбнай, вучэбна-метадычнай і 

навуковай літаратурай, а таксама можа ўключаць напісанне эсэ, рефератаў па 

вызначанай тэматыцы, калоквіўмы і інш.  

Па рэзультатах работы студэнтаў на працягу семестра (работа на 

лекцыях, семінарскіх занятках, выкананне заданняў па КСР) падводзіцца 

вынік (вызначаецца рэйтынг студэнта ці рэйтынгавая ацэнка). Рэйтынг 

студэнта ўстанаўліваецца як сярэдняя ацэнка па 10-бальнай сістэме за ўсе віды 

работы ў межах семестра. 

Крытэрыі ацэнкі для працы студэнта на занятках і пры праверцы КСР і 

ацэнкі працы на калоквіўмах (і інш. працаў студэнтаў): 

10 балаў — поўны і сістэмны, добра структураваны адказ, які 

абапіраецца на валоданне асноўным і дадатковым навучальным матэрыялам 

са свабодным прыцягненнем крыніцавага матэрыялу. 

9 балаў — поўны і сістэмны, добра структураваны адказ, які абапіраецца 

на валоданне асноўным і дадатковым навучальным матэрыялам з 

прыцягненнем источникового матэрыялу. 

8 балаў — поўны і сістэмны, добра структураваны адказ, які абапіраецца 

на валоданне асноўным і дадатковым навучальным матэрыялам. 



7 балаў — поўны і сістэмны адказ, які абапіраецца на валоданне 

асноўным і дадатковым навучальным матэрыялам без крыніцавага матэрыялу. 

6 балаў — сістэмны адказ, які абапіраецца на валоданне асноўным 

навучальным матэрыялам з некаторымі прабеламі, якія не замінаюць 

далейшаму засваенню вучэбнага матэрыялу. 

5 балаў — сістэмны няпоўны адказ, які абапіраецца на валоданне 

асноўным навучальным матэрыялам, які можна выправіць сіламі навучэнца. 

4 балы — няпоўны адказ, дзе ёсць адчувальныя прабелы ведаў, якія 

аднак не закранаюць найбольш важных састаўных вучэбнай праграмы (гэта 

значыць павярхоўнае валоданне самымі элементарнымі ведамі па прадмеце). 

3 балы — адказ нездавальняючы з элементамі найбольш важных 

састаўных вучэбнай праграмы. 

2 балы — нездавальняючы адказ па прадмеце;  

1 бал — адсутнасць і / альбо адмова ад адказу. 

У залежнасці ад ацэнкі, якую зарабіў студэнт на працягу семестра, можа 

вырашацца пытанне аб аўтаматычным заліку па дысцыпліне. Калі студэнт 

зарабіў ацэнку 7 і вышэй, тады залік залічываецца аўтаматычна, і яго студэнт 

ўжо не здае пад час семестровага заліку. Бягучая ацэнка за семестр 

складваецца з наступных паказчыкаў: наведванне лекцый і работа на ніх, 

ацэнка за семінарскія заняткі, ацэнкі за КСР. 

Семестровы залік здаецца па білетах. Білет уключае ў сябе адно пы-

танне. Залік праводзіцца ў вуснай форме. 

Студэнты на першым жа занятку па дысцыпліне знаёмяцца з умовамі 

рэйтынгавай сістэмы, якія не могуць зменьвацца на працягу ўсяго семест-ра. 

Для павышэння рэйтынгу жадаючым прапануецца разпрацаваць 

прэзентацыю па вызначанай тэме (пасля ўзгаднення з выкладчыкам). 


