РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ
МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Інформаційні системи в інноваційній діяльності»
1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 150 год. / 5 кред.; Лк.
– 16 год. / 8; Пр. – 32 год./ 16; ОДЗ; диф. залік.
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
Лекційні заняття
8*0,5 бала = 4 бали

Практичні заняття
16*1 бал = 16 бали

Всього
20 балів

б) Виконання завдань на практичних заняттях – максимально 16 балів
балів за одне заняття
кількість занять
максимально
0,6-1
16
16 балів
в) Виконання обов’язкового домашнього завдання – максимально 24 бали
г) Складання підсумкових модульних контролів:
модулі
I
II
бали
12-20 балів
12-20 балів

максимально
40 балів

1. Підсумок рейтингових балів за модульними циклами (при позитивному
оцінюванні)
I
II
всього
8 лк., 8 пр., робота
8 пр.,
на практичних заробота на практичмодулі
няттях,
них заняттях, модумодульний контльний контроль,
роль
ОДЗ
Семестр
24-40 бали
36-60 балів
60-100 балів
2.
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання
підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за

модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його
складових не підвищуються.
3.
Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за
такою шкалою:
Шкала
оцінювання ECTS

Визначення

Чотирибальна національна шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання (R)

A

ВІДМІННО

5 (відмінно)

90-100

ДОБРЕ

4 (добре)

ЗАДОВІЛЬНО

3 (задовільно)

B
C
D
E
FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе
складання заходу підсумкового
контролю

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу
підсумкового семестрового
контролю не допускається,
необхідний повторних курс з
навчальної дисципліни

82-89
74-81
64-73
60-63
35-59

2 (незадовільно)

0-34
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