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1.

Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 150 год; Лк. – 32
год. /16; пр. – 32 год./16; дск.

2.

Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1;
модульних циклів – 2.

3.

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 100 балів.

4.

Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

 Відвідування аудиторних заняттях (16 балів):
- лекції:16 лк. × 1 бал/лк. = 16 бал.
- практичні заняття: 16 пр. × 0,25 бали/пр. = 4 бал.
 Виконання завдань на практичних заняттях (максимально 12 балів):
практична частина (виконання і захист 4 практичних робіт) – максимально 12
балів (при позитивному оцінюванні з кожної практичної роботи від 1 до 3
балів);
 Складання підсумкових модульних контролів – всього 28 балів (один у
кожному модульному циклі, шкала оцінювання кожного від 0 до 10).
5.

Підсумок рейтингових балів за мод. циклами (при позитивному
оцінюванні):
1-ий модульний цикл: (6 лк.; 8 пр. занять; 2 пр. робіт; підсумковий
модульний контроль) – 18,2 … 30,8 балів.
2-ий модульний цикл: (9 лк.; 8 пр. занять; 2 пр. робіт; підсумковий
модульний контроль) – 17,8 … 29,2 балів.

6.

Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: відпрацювання
пропущених практичних
занять, перескладання підсумкового
модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за
модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в
п.5), проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного. При цьому
кількість балів, отриманих за повторне складання тесту, зменшуються на
10%. Позитивні оцінки модульного циклу в цілому та його складових не
підвищуються.

7.

ІРС за розкладом занять використовується для консультаційної роботи

(в тому числі за призначенням викладача) та робіт за п. 6.
8.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента за
семестр здійснюється за такою шкалою:
Сума балів (R) Оцінка ECTS
90 – 100

A

82 – 89

B

74 – 81

C

64 – 73

D

60 – 63

E

35 – 59

FX

0 – 34

F

Оцінка за
національною
Визначення оцінювання
шкалою
виконання
5 (відмінно) Правильне з незначною
кількістю помилок
Правильне вище середнього
4 (добре)
рівня з кількома помилками
Правильне середнього рівня з
певною кількістю помилок
Середнього рівня із суттєвою
3 (задовільно) кількістю недоліків
Середнього рівня з помилками,
але задовольняє min критеріям
Низький рівень, але повторне
2 (незадовільно) складання можливе
Найнижчий рівень, потрібен
повторний курс

- студент, який протягом навчального періоду виконав усі заплановані види
навчальної роботи та за наслідками модульного контролю в сукупності набрав
необхідну кількість балів, що складає не менше 36, допускається до іспиту і
одержавши в сумі не менше 60 балів оцінюється відповідно до оцінної таблиці;
- студент, який протягом семестру набрав від 20 до 35 балів, обов'язково має
відпрацювати пропущені та з незадовільною оцінкою зайняття. Якщо за
сумарним з іспитом результатом студент набирає менше 60 балів, він складає
іспит повторно (перший раз — викладачеві, другий (у разі незадовільної першої
спроби) — комісії). Замість складання другого контролю студент може обрати
повторне вивчення дисципліни у наступному навчальному періоді;
- за успішного складання підсумкового контролю (поточна сума балів +
результати іспиту) студент отримує оцінку ―достатньо‖, що відповідає 60 балам;
- студент, який набрав протягом навчання 20 бала і менше до складання
семестрового контролю не допускається. Йому призначається повторне
вивчення дисципліни;
- у випадку, коли студент має бал нижче 20, але пропустив лекції і практичні
з поважної причини, може бути допущений до підсумкового контролю.
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