РОБОЧІЙ РЕГЛАМЕНТ
МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ З
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ»
(2016/2017навч. рік, ІІІ семестр, гр. БДм-51)
1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 150 год.; Лк. –
16 год./ 8; пр. – 24 год./ 12; дск; ОДЗ.
2. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1; модульних
циклів – 1.
3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни:
R=Rмод.атест.+ RДСК
=60+40=100 балів.
4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
а) Робота на аудиторних заняттях (16 балів):
- Лекції: 8 лк. ×0,5 бал/лк.=4 балів.
- Практичні заняття: 12 пр.×1 бал/пр.= 12 балів.
б) Виконання завдань на практичних заняттях - максимально 18 балів.
в) Написання модульного контролю - максимально 16 балів .
г) Написання обов’язкового домашнього завдання - 10 балів максимально.
д) Додатково за рішенням викладача наприкінці семестру студенту можуть
бути нараховані заохочувальні бали за наступні види роботи:
- участь в олімпіадах різних рівнів;
- виконання оглядово-аналітичних робіт;
- участь у наукових конференціях;
- наукові публікації;
- виконання науково-методичних розробок тощо
е) Складання іспиту (максимально 40 балів)
5. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання
поточного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал, що відповідає
незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного.
При цьому кількість балів, отриманих за повторне складання тесту зменшується
на 10%. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому, та його складових не
підвищуються
6. ІРС за розкладом занять використовується для консультаційної роботи (в
тому числі за призначенням викладача) та робіт за п.4
До складання іспиту з дисципліни допускаються студенти, які виконали всі
види навчальної роботи, передбаченої програмою за умови наявності у них
більше 0,35R рейтингових балів з дисципліни. Захід підсумкової атестації
(іспит) проводиться із дотриманням загальних вимог до організації
семестрового екзамену (у письмовій формі або методом тестування). При

цьому студенти мають право на дворазове складання диференційованого заліку
(один раз викладачеві і один раз комісії): незадовільна навчальна робота
студента протягом семестру вважається першою незадовільною оцінкою.
7. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Семестрова атестація здійснюється на підставі модульних атестацій та з
обов’язковим заходом додаткового семестрового контролю (ДСК):
a) рейтингові бали шкали оцінювання з навчальної дисципліни розподіляються
між модульними атестаціями і ДСК: 60 балів і 40 балів (60% і 40% від
максимальної суми рейтингових балів з дисципліни). Захід ДСК проводиться в
період екзаменаційної сесії;
б) при отриманні студентом рейтингового балу за результатами модульних
атестацій менше 35% від можливих (100*0,35=35), він не допускається до
заходу ДСК і йому призначається повторне вивчення дисципліни.
Оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів
здійснюється за такою шкалою:
Сума
балів(R)

Оцінка за
ОцінкаECTS національною
шкалою

90-100

A

82-89

B

74-81

C

64-73

D

60-63

E

35-59

FX

0-34

F

5 (відмінно)

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною кількістю
помилок
Вище середнього рівня з кількома помилками

4 (добре)

В загальному правильна робота з певною
кількістю помилок

3 (задовільно)

Непогано, але з незначною кількістю недоліків
Виконання задовольняє мінімальні критерії

Можливе повторне складання
2
(незадовільно) Необхідний повторний курс з навчальної
дисципліни

При успішному повторному складанні семестрового контролю студент отримує
оцінку "достатньо", що відповідає 60 балам.
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