
Робота з Журналом оцінок навчальної дисципліни  

в Системі електронного забезпечення навчання ЗНУ (СЕЗН ЗНУ) 

 

1. Після створення структури дисципліни можна переходити до 

налаштувань Журналу оцінок. Для цього клікніть на меню Цей курс у меню 

дисципліни під її назвою та оберіть пункт меню Журнал оцінок (Рис. 1) 

 

Рис. 1. Перехід до Журналу оцінок 

Журнал оцінок відображається з вкладки Перегляд, підвкладки Журнал 

оцінок, де у першому стовпчику Прізвище після зарахування на дисципліну 

будуть вказані прізвища студентів (Рис. 2), Якщо діяльності дисципліни 

налаштовані правильно, то максимальний бал їх оцінювання повинен складати 

100. Загальна оцінка за курс встановлюється у значення 100 балів автоматично і 

буде накопичуватись відповідно до значень оцінок, отриманих студентом за 

виконання завдань та проходження тестів. У найпростішому випадку, коли вага 

кожної діяльності однакова, додаткових налаштувань не потрібно. 

2. Але на практиці часто вага різних діяльностей різна, окрім того, буває 

потрібно установити точне співвідношення максимальних балів за різні 

діяльності, наприклад 40 балів за екзамен. У цьому випадку потрібні додаткові 

налаштування журналу оцінок. 



 

Рис. 2. Журнал оцінок у режимі перегляду 

Існують два підходи до такого налаштування: розподіл балів завдань та 
тестів так, щоб підсумкова оцінка дорівнювала 100 балам, та використання ваг 

балів для завдань та тестів, у цьому випадку потрібно розподіляти ваги. 

Перевагою першого підходу є простіше налаштування, а недоліком – складність 
оцінювання та розуміння оцінки студентом, оскільки різні завдання та тести 
можуть мати різний максимальний бал. Перевагою другого підходу, навпаки, є 

проста і зрозуміла система оцінки – всі завдання та тести мають 

максимальну оцінку у 100 балів, недоліком є необхідність попереднього 

розрахунку ваг оцінок. Який з підходів обрати – залежить від викладача, 

обов'язковою вимогою при обранні любого з підходів є те, що максимальна 

підсумкова оцінка повинна дорівнювати 100 балам. 

3. Розглянемо підхід з розподілом балів так, щоб на екзамен виділялись 40 

балів зі 100. Приклад розподілу балів наведено у Табл. 1. 

Табл. 1. Розподіл балів для завдань та тестів дисципліни 
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Для переходу до налаштувань Журналу оцінок клікніть по вкладці 

Налаштування (Рис. 2), Ви перейдете до відповідної підвкладки з 

налаштуваннями журналу. Зверніть увагу, що Загальна оцінка за курс за 

замовчуванням обраховується як середнє арифметичне зі значень балів за 

виконання завдань та проходження тестів із врахуванням порожніх оцінок (вони 

враховуються як 0) (Рис. 3). Для обраного підходу потрібна сума балів за 

завдання та тести. Для її встановлення оберіть зі списку Редагувати напроти 

назви дисципліни команду Редагувати параметри (Рис. 3). Відкриється вікно 

налаштувань способу обчислення підсумкової оцінки, в розділі Категорія оцінки 

в полі Об'єднання оберіть зі списку Сума балів (Рис. 4). 



 

Рис. 3. Журнал оцінок у режимі налаштування 

 

Рис. 4. Визначення способу обчислення підсумкової оцінки як сума балів 

Збережіть налаштування кліканням на кнопці Зберегти зміни внизу вікна й 

Ви перейдете до налаштувань Журналу оцінок. Зверніть увагу, що сума балів 

підсумкової оцінки стала дорівнювати 1100 (5 модулів з завданням та тестом у 

кожному плюс завдання підсумкового модулю) (Рис. 5).  



 

Рис. 5. Перерахування підсумкової оцінки 

Для повернення її до значення 100 потрібно відкорегувати максимальний 

бал у кожному завданні та тесту відповідно до Табл. 1. Для цього клікніть на 

Завданні, щоб перейти до нього (Рис. 5), а потім клікніть по коліщатку у 

правому верхньому куті екрану та оберіть команду Редагувати параметри (Рис. 

6). 

 

Рис. 6. Перехід до редагування параметрів Завдання 

В розділі Оцінка налаштувань завдання в поле Максимальна оцінка 

виставте значення, розраховане для першого завдання відповідно до Табл. 1.  



 

Рис. 7. Зміна максимальної оцінки Завдання 

Збережіть налаштування та поверніться до Налаштувань журналу оцінок 

(як перейти до Журналу оцінок показано на Рис. 1). Аналогічно клікніть по 

Тесту, щоб перейти до нього, а потім клікніть по коліщатку у правому 

верхньому куті екрану та оберіть команду Редагувати тест (або клікніть на 

кнопці Редагувати тест на сторінці тесту) (Рис. 8).  

 

Рис. 8. Перехід до редагування максимальної оцінки Тесту 

У полі Максимальна оцінка (Рис. 9) внесіть відповідне значення з Табл. 1. 

 

Рис. 9. Зміна максимальної оцінки Тесту 

Збережіть змінену оцінку, поверніться до журналу та відкорегуйте 

максимальну оцінку інших завдань та тестів, включаючи завдання підсумкового 

модуля відповідно до значень Табл. 1. Вигляд налаштувань журналу після 

корегування максимальних оцінок всіх завдань та тестів показаний на Рис. 10. 



 

Рис. 10. Налаштування журналу оцінок після корегування максимальних балів 

4. Розглянемо підхід з розподілом ваг балів так, щоб на екзамен 

виділялись 40 відсотків від максимальної 100-бальної оцінки дисципліни. 

Приклад розподілу балів наведено у Табл. 2. 

Табл. 2. Розподіл ваг балів для завдань та тестів дисципліни 
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У Табл. 2 для кожного завдання та тесту змістовних модулів, крім 

підсумкового, викладачем задаються ваги, пропорційні їх складності. Далі в MS 

Excel створюється таблиця, у якій розраховуються фактичні максимальні бали 

завдань та тестів підбором значення ваги для завдання підсумкового модулю 

так, щоб фактичний максимальний бал завдання підсумкового модулю 

дорівнював 40 (значення внеску кожного завдання/тесту не підсумкових модулів 

множиться на 100 та ділиться на значення сумарного внеску). 

Будемо вважати, що ми не змінювали максимальний бал завдань та тестів 

(він дорівнює 100 для всіх). Перейдіть до налаштувань Журналу оцінок (Рис. 3). 



Оберіть зі списку Редагувати напроти назви дисципліни команду Редагувати 

параметри (Рис. 3). Відкриється вікно налаштувань способу обчислення 

підсумкової оцінки, в розділі Категорія оцінки в полі Об'єднання оберіть зі 

списку Сума балів (Рис. 11). 

 

Рис. 11. Визначення способу обчислення підсумкової оцінки  

як зваженої середньої балів 

Збережіть налаштування кліканням на кнопці Зберегти зміни внизу вікна й 

Ви перейдете до налаштувань Журналу оцінок. Зверніть увагу, що сума балів 

підсумкової оцінки стала дорівнювати 100 і стало доступним для редагування 

поле Значимість для кожного завдання та тесту (Рис. 12). 

 

Рис. 12. Перерахування підсумкової оцінки 



У ці поля потрібно внести ваги для кожного завдання та тесту, включаючи 

завдання підсумкового модулю з Табл. 2. 

 

 

Рис. 13. Журнал оцінок після корегування значень ваг балів 

5. При зарахуванні на дисципліну кількох груп студентів зручно 

налаштувати фільтрацію Журналу оцінок по групам. Для цього перейдіть на 

сторінку дисципліни (для цього можна використати навігатор нижче назви 

дисципліни) та клікніть на коліщатку у правій верхній частині екрану обравши 

зі списку команду Редагувати параметри (Рис. 14). На сторінці редагування 

параметрів дисципліни у розділі Групи оберіть у полі Режим роботи з групами 

значення Окремі групи (Рис. 15). Після цього клікніть по кнопці Зберегти й 

показати. Тепер після зарахування на дисципліну декількох груп студентів, 

можлива фільтрація їх у Журналі оцінок по групам (Рис. 16). 



 

Рис. 14. Перехід до редагування параметрів дисципліни 

 

Рис. 15. Налаштування для роботи з можливістю фільтрації груп 

 

Рис. 16. Журнал оцінок з можливістю фільтрації груп 



Наприкінці, ще раз акцентуємо Вашу увагу, який з підходів обрати – 

розподіл балів або розподіл ваг балів залежить від викладача, обов'язковою 

вимогою при обранні любого з підходів є те, що максимальна підсумкова 

оцінка повинна дорівнювати 100 балам. 


