7. РЕГЛАМЕНТИ
7.1 РОБОЧІЙ РЕГЛАМЕНТ
МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ З
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕРНЕТ БІРЖІ ТА ЕЛЕКТРОННИЙ
ТРЕЙДИНГ»
(2016/2017 навч. рік, ІІ семестр)
1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 150 год.; лк. – 32 год./ 16;
пр. – 32 год./ 16; курсова робота, іспит.
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:
а) Робота на аудиторних заняттях (24 балів):
- Лекції: 16 лк. ×0,5 бал/лк.=8 балів.
- Практичні заняття: 16 пр.×1 бал/пр.=16 балів.
б) Виконання завдань на практичних заняттях (максимально 16 балів)
в) Написання модульних контролів (максимально 20 балів)
г) Проведення 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.
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. 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.
6. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання
відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою
шкалою:
а) для іспиту:

Шкала
оцінювання
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ВІДМІННО

Національна
шкала
оцінювання
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32,8≤RD<36,0
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Рейтингова
бальна шкала
оцінювання
36,0≤RD≤40,0

ДОБРЕ

4

ЗАДОВІЛЬНО

3

НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе складання
заходу підсумкового контролю
НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу
підсумкового семестрового контролю не
допускається, необхідний повторний курс
з навчальної дисципліни

29,6≤RD<32,8
25,6≤RD<29,6
25,6≤RD<25,6
24,0≤RD<25,6

2
RD<24,0

б) за семестр:
Шкала
оцінювання
ECTS
A
B
C
D
E
FX

F

ВІДМІННО

Національна
шкала
оцінювання
5

ДОБРЕ

4

ЗАДОВІЛЬНО

3

Визначення

НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе складання
заходу підсумкового контролю
НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу
підсумкового семестрового контролю не
допускається, необхідний повторний курс
з навчальної дисципліни

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання
90,0≤RD≤100,0
82,0≤RD<90,0
74,0≤RD<82,0
64,0≤RD<74,0
60,0≤RD<64,0
35,0≤RD<60,0

2
RD<35,0

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

7.2 РОБОЧІЙ РЕГЛАМЕНТ
ВИКОНАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕРНЕТ БІРЖІ ТА ЕЛЕКТРОННИЙ ТРЕЙДИНГ»
(2016/2017 навч. рік, ІІ семестр)
1. Шкала оцінювання: R=100 балів.
2. Процедура виконання та вимоги до оформлення роботи.
Курсова робота є самостійною роботою. Виконується письмово або з
використанням комп’ютерної техніки за вибором студента. Мета написання
курсової роботи полягає в розширенні і поглибленні знань студентів з даної
дисципліні, розвитку навичок самостійної творчої роботи з обраної теми,
опанування умінням аргументувати власну точку зору, узагальнювати,
систематизувати й аналізувати отримані в процесі роботи дані.
Студенту при написанні курсової роботи необхідно: визначитися з тематикою
дослідження, окреслити коло питань, які будуть розглянуті при написанні роботи,
зібрати необхідний обсяг інформації, провести детальний аналіз матеріалів з
обраної тематики, використовуючи різні джерела інформації, у т.ч. мережу
Інтерент, зробити власні висновки та сформувати конкретні пропозиції,
забезпечити необхідний стиль подачі матеріалу, правильно оформити роботу.
Курсова робота складається з теоретичної (перший та другий розділи) та
практичної (третій розділ) частин. Кожен з розділів основної частини обов’язково
має бути поділений на 2-4 підрозділи. Теоретична частина включає в себе розгляд
двох теоретичних питань (по одному з блоку А та блоку Б). Перший та другий
розділи роботи обов'язково мають містити огляд літератури з обраних питань
дослідження. Курсова робота виконується на стандартних аркушах формату А4 та
оформлюється згідно з діючим стандартом ДСТУ 3008-95. Курсова робота повинна
містити такі основні структурні елементи, розміщені в такій послідовності:
- титульний аркуш; зміст; вступ; основна частина; висновки; перелік посилань;
додатки (в разі необхідності).
Практична частина роботи полягає у оформленні основних положень
дослідження у вигляді презентації за допомогою комп’ютерних програм.
Виконання курсової роботи складається з таких етапів:
1. Ознайомлення з темою курсової роботи. Тему студенти обирають самостійно
із запропонованого викладачем переліку. Обов’язкове погодження теми КР з
викладачем. Допускається виконання студентом роботи за темою, що не ввійшла у
запропонований перелік. Для цього студент повинен на консультації
запропонувати власну редакцію теми, подати матеріали, з використанням яких він
планує виконання роботи. Самостійна зміна студентом теми без погодження з
викладачем категорично забороняється. У групі не повинно бути однакових тем
курсових робіт. Література та інші джерела інформації з обраної теми курсової
роботи підбирається кожним студентом індивідуально.
2. Добір, вивчення та аналіз матеріалів за запропонованою темою, складання
попереднього плану роботи.
3. Консультація з викладачем, затвердження остаточного плану роботи.
4. Добір статистичного матеріалу та його обробка, якщо цього вимагає

специфіка запропонованої теми.
5. Написання тексту та оформлення курсової роботи.
6. Подання роботи на перевірку викладачу.
7. Ознайомлення із зауваженнями, виправлення виявлених помилок за їх
наявності.
8. Створення презентації для доповіді за обраною тематикою.
9. Підготовка до захисту та захист курсової роботи.
Робота подається на перевірку викладачеві на практичному занятті третього
тижня останнього модульного циклу. Уразі невиконання зазначеної умови бали за
якість виконання роботи зменшуються на 30%.
У разі виявлення факту несамостійного виконання роботи викладач має право
змінити тему та зобов’язати студента виконати роботу письмово.
3. Оцінювання курсової роботи проводиться за умови виконання наступних
вимог:
- попереднє оцінювання курсової роботи викладачем - максимальна оцінка - 30
балів;
- якість презентації - максимальна оцінка - 20 балів;
- захист курсової роботи - максимальна оцінка - 50 балів.
Курсова робота повинна бути захищена не пізніше кінця 2-го модуля. Шкала
оцінювання для курсової роботи у таблиці нижче. Ліквідація заборгованості
відбувається протягом 1 тижня після атестаційного. При цьому оцінка зніжується
на 10%.
3. Підсумкове оцінювання курсової роботи: оцінювання відповідно до
отриманих за семестр рейтингових балів 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
0-34

FX
F

Оцінка за
національною
шкалою
5 (відмінно)
4 (добре)

3 (задовільно)

2 (незадовільно)

Визначення
Відмінне виконання лише з
незначною кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
В загальному правильна робота з
певною кількістю помилок
Непогано, але з незначною
кількістю недоліків
Виконання задовольняє
мінімальні критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Якщо при першому захисті сума балів за курсову роботу дозволяє отримати
позитивну оцінку, повторні захисти з метою підвищення оцінки не дозволяються.

