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РЕГЛАМЕНТ
МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ З
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Інформаційні системи в маркетингу»
(2016/17 навч. рік, І семестр, ФЕМ)
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 150 год./5 кред.;
Лк. – 32 год./16; пр. 32 год./16; Курсова робота – 1; ДСК.
Організація навчального процесу: семестр викладання – 1; модульних
циклів – 2.
Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R=100 балів
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
а) Присутність на аудиторних заняттях (0,16 R = 16 балів):
- Лекції: 16 лк. * 0,5 б./лк. = 8 балів
- Практичні заняття: 16 пр.*0,5 б./пр. = 8 балів
б) Виконання завдань на практичних заняттях: 16 пр. * 1 б./пр. = 16 балів.
в) Складання письмових модульних контролів* - всього 28 балів (один у
кожному модульному циклі, шкала оцінювання кожного – 14 балів.
* - при невиконанні ОДЗ студент не допускається до ІІ модульного контролю

г) Додатковий семестровий контроль – 24-40 балів.
5. Підсумок рейтингових балів за модульними циклами (при позитивному
оцінюванні):
1-й модульний цикл: 16лк., 8 пр., модульний контроль = 34 б.
2-й модульний цикл: 8пр., модульний контроль, ДСК = 66 б.
6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: студенти, що мають
поточну заборгованість по роботі на практичних заняттях повинні ліквідувати
їх до залікового тижня, інакше вони можуть бути не допущені до складання
підсумкового модульного контролю; перескладання підсумкового модульного
контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що
відповідає незадовільній оцінці (менше 35% від максимальної кількості балів,
зазначеної у п.3), проводиться не пізніше тижня після атестаційного. Позитивні
оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.

Шкала
оцінювання ECTS

Визначення

A
B
C
D
E

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

FX

F

Чотирибальна
національна шкала
оцінювання
5 (відмінно)
4 (добре)
3 (задовільно)

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання
90≤RD≤100
82≤RD<89
74≤RD<81
64≤RD<73
60≤RD<63
35≤RD<59

2 (незадовільно)
RD<34

Студенти, які мають рейтинговий бал за семестр менше 35 балів до складання
ДСК не допускаються.
Викладач

____________________ к.е.н., доц. Карпіщенко О.О.

Завідувач кафедри
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