
Крытэрыі і ўмовы ацэнкі бягучай паспяховасці  
 
Дысцыпліна: “Дакументазнаўства” 
Спецыяльнасць, курс, форма: Дакументазнаўства (па напрамках); 1 курс; дзённая 
форма 
Структура:  2 семестр: 68 аўд. гадзін (40 – л., 20 – сем.зан., 8 – КСР); залік 
Выкладчыкі: лекцыі – Андрэй Яўгенавіч Рыбакоў; семінарскія заняткі, КСР – 
Арцём Міхайлавіч Назаранка 
 

Агульныя патрабаванні да ведаў і падрыхтоўкі студэнта вызначаны вучэбнай 
праграмай па дысцыпліне. Студэнт мае права атрымаць магчымасць азнаямлення з 
праграмай па дысцыпліне. Студэнт мае права ведаць узровень ацэнкі сваёй бягучай 
паспяховасці. Студэнт мае права атрымоўваць індывідуальныя кансультацыі па 
пытаннях, звязаных з вывучаемай дысцыплінай. Студэнт абавязаны наведваць 
вучэбныя заняткі і ў вызначаныя тэрміны выконваць патрабаванні вучэбнага плану. 

Пры выстаўленні рэйтынгавай адзнакі адзнака за бягучую паспяховасць мае 
вагу 50%,  адзнака за выніковую паспяховасць – 50%. Студэнт абавязаны засвоіць 
усе модулі па дысцыпліне. 

Віды дзейнасці, што ўлічваюцца для ацэнкі бягучай паспяховасці 
˗ наведванне лекцыйнага занятку – 2 балы  (за занятак); 
˗ актыўны ўдзел у працы (адказы на пытанні, дапаўненні, удзел у дыскусіі і 

г.д.) падчас лекцыйных заняткаў – да 5 балаў (за занятак); 
˗ выкананне КСР – да 10 балаў; 
˗ наведванне семінарскага занятку – 1 бал; 
˗ адказ на семінарскім занятку – да 5 балаў (за занятак); 
˗ выкананне задання, дадзенага да семінарскага занятку, - да 7 балаў (за 

заданне); 
˗ актыўны ўдзел у працы (адказы на пытанні, дапаўненні, удзел у дыскусіі і 

г.д.)  падчас семінарскіх заняткаў – да 5 балаў (за занятак). 
За выкананне дадатковых творчых індывідуальных заданняў можа быць 

дадаткова нададзена да 10 балаў. 

Пропускі заняткаў і адпрацоўкі. 
Калі студэнт без паважнай прычыны, пацверджанай дакументальна, не 

наведаў лекцыйны занятак, то ён павінен прадставіць выкладчыку пісьмовую 
рукапісную адпрацоўку па адпаведнай тэме (адпаведных тэмах) ў аб’ёме не менш 
чым 12 старонак фармату А4 (за кожны прапушчаны занятак). У выпадку пропуску 
семінарскага занятку, акрамя адпрацоўкі па тэме занятку, студэнт абавязаны 
выканаць усе прадугледжаныя заданні. Пры прыёме пісьмовай адпрацоўкі 
выкладчык ажыццяўляе таксама вуснае апытанне. 

У выпадку пропуску заняткаў па паважнай прычыне, адпрацоўка можа быць 
прынята ў вуснай форме. Гэта не датычыць выканання КСР, заданняў, што даваліся 
да і на семінарскім занятку. 

Адпрацоўкі прымаюцца ў адпаведнасці і ў межах раскладу індывідуальных 
кансультацый выкладчыка. Адпрацоўкі павінны здавацца, як правіла, не пазней за 
тыдзень ад даты прапушчанага занятку, але не пазней чым за 10 дзён да заліку. 
 
Распрацоўшчыкі крытэрыяў:  
дацэнт А.Я. Рыбакоў 
выкладчык А.М. Назаранка 


