РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ
МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Прогнозуваннятехніко-економічногорівня машин»
спеціальність «Маркетинг»
1. Структура навчальноїдисципліни: загальнийобсяг 90 год./ 3 кред.; лк. –
20 год. /10; пр. – 20 год./ 10; ОДЗ; ПМК.
2.
Організаціянавчальногопроцесу:
семестріввикладання
–
1;
модульнихциклів – 2.
3. Шкала оцінювання з навчальноїдисципліни: R= 100 балів.
4. Розподілрейтинговихбалів за видами навчальноїроботи:
4.1. Робота на аудиторнихзаняттях(0,13 R = 13 балів):
Лекційні
Практичні
Всього
10лк. × 0,8
10пр. × 0,8
16
бала/лк. = 8 балів бала/пр. = 8 балів
Викладачмає право не нараховуватизазначенібали, якщо студент
своєюповедінкоюзаважаєнавчальномупроцесу, не слідкує за ходом
лекціїабовиявляєнеготовність
до
практичного
заняття
(демонструєвідсутністьзнань за базовимиположеннямилекційногоматеріалу,
щоопрацьовується).
4.2. Виконаннязавдань на практичнихзаняттях:
- теоретична частина (4 поточнихзрізизнань) – максимально
12балів(при позитивному оцінюваннізавданнявід 1,8 до 3 балів);
- практична частина (виконання8практичнихзавдання) – максимально
16балів (при позитивному оцінюванні з кожноїпрактичноїроботивід1,2 до
2балів).
4.3. Виконання ОДЗ – при позитивномуоцінюваннівід12 до 20балів
(зарахо-вується
шляхом
захисту).
При
оцінюванні
ОДЗ
післязавершеннявстанов-леноготермінузаліковакількістьбалівзменшується на
20%.
4.4.
Складаннякомплекснихписьмовихмодульнихконтролів–всього
максимально 30 балів(один у кожному модульному циклі, шкала оцінювання
кож-ноговід9 до 15балів).
4.5. Доповідь з презентацією (2 доповіді, по одній у кожному модулі) –
максимально 6 балів(при позитивному оцінюванні з кожноїдоповідівід1,8 до
3балів).
5. Підсумокрейтинговихбалів за мод. циклами (при позитивному
оціню-ванні):
1-ий модульний цикл (5лк., 5 пр. заняття, 2поточнихзрізи,
4практичнихзавдання,доповідь,модульний контроль,): від 24 до 40 балів;

2-ий модульний цикл (5лк., 5 пр. заняття, 2поточнихзрізи,
4практичнихзавдання,доповідь, модульний контроль, ОДЗ): 36-60балів.
6.
Умовиліквідаціїзаборгованостей
з
поточноїроботи:
перескладанняпідсумкового
модульного
контролю
студентами,
якіотрималирейтинговий
бал
за
модульний
цикл,
щовідповідаєнезадовільнійоцінці,
проводиться
не
пізнішедвохтижнівпісляатестаційного. Позитивніоцінки модульного циклу в
цілому та йогоскладових не підвищуються.
7. Підсумковесеместровеоцінюваннянавчальноїроботи студента:
оцінюваннявідповідно
до
отриманих
за
семестр
рейтинговихбалівздійснюється за такою шкалою:
Сум
Шкала
П’ятибальнанаці
а
оцінюванн
Визначення
о-нальна шкала балі
я ECTS
оцінювання
в
(R)
Відмінневиконаннялише з
90A
5,0(відмінно)
незначноюкількістюпомилок
100
Вищесередньогорівня з
82B
кількомапомилками
89
4,0 (добре)
В загальномуправильна робота з
74С
певноюкількістюпомилок
81
Непогано, але
64D
зізначноюкількістюнедоліків
73
3,0 (задовільно)
Виконаннязадовольняємінімальнікри
60E
терії
63
35F
Можливеповторнескладання
59
2,0
(незадовільно)
Необхіднийповторний курс з
FX
0-34
навчальноїдисципліни
- Студенти, якімаютьнезадовільнірейтинговібализа семестр (від 35 до
60), мають право на дворазовескладання (за процедурою письмовогоіспиту)
заходу підсумкового семестрового контролю. При
цьомумаксимальнакількість, яку вони можутьотримати становить 60 балів.
- Студенти, якімаютьрейтинговий бал за семестр менше 35 балів до
захиступідсумкового семестрового контролю не допускається і
представляється деканатом до відрахування.
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