РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ
МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ «РИЗИКОЛОГІЯ»
V семестр
1.
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 90 год./3,0 кред.; Лк. – 24 год./
12; пр. – 16 год./ 8; пмк.
2. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1; модульних циклів – 1.
3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R=100 балів.
4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
а) Робота на аудиторних заняттях (24 бали):
- Лекції: 12 лк. ×1 бал/лк.=12 балів.
- Практичні заняття: 8 пр.×1,5 бал/пр.=12 балів.
Викладач має право не нараховувати зазначені бали, якщо студент своєю поведінкою
заважає навчальному процесу, не слідкує за ходом лекції або виявляє неготовність до
практичного заняття (демонструє відсутність знань за базовими положеннями лекційного
матеріалу, що опрацьовується).
б) Виконання завдань на практичних заняттях (максимально 48 балів):
- теоретична частина (написання 4 поточних зрізів знань) – максимально 16 балів (при
позитивному оцінюванні завдання від 2,4 до 4 балів);
- практична частина (виконання 8 практичних завдань) – максимально 32 балів (при
позитивному оцінюванні завдання від 2,4 до 4 бали).
в) Складання комплексних письмових модульних контролів – всього 28 балів
(шкала оцінювання – від 16,8 до 28 балів).
5. Підсумок рейтингових балів за модульними циклами (при позитивному оцінюванні):
1-й модульний цикл: (12 лк., 8 пр. занять, 4 зр. знань, 8 пр. робіт, модульний контроль) –
60…100 балів.
6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсумкового
модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний контроль, 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 зменшується на 10%. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому, та його
складових не підвищуються.
7. ІРС за розкладом занять використовується для консультаційної роботи (у тому числі
за призначенням викладача) та робіт за п.6.
8. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання
відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою:

Шкала
оцінювання
ECTS
A
B
C
D
E
FX

F

Визначення
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо – рівень компетентності
задовольняє мінімальні критерії
Незадовільно – можливе складання
заходу підсумкового контролю
Незадовільно – до заходу
підсумкового семестрового
контролю не допускається,
необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала оцінювання
5
4
3

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

2
0 ≤ RD < 35

- Студент, який протягом навчального періоду виконав всі заплановані види навчальної
роботи та за наслідками модульного контролю набрав необхідну кількість балів, яка складає
не менше 60 балів, отримує семестрову оцінку згідно до наведеної вище таблиці.
- Студент, який протягом семестру набрав від 35 до 59 балів, обов’язково складає
підсумковий семестровий контроль (перший раз – викладачеві, другий раз (у разі
незадовільної першої спроби) – комісії). Замість складання комісії студент може обрати
повторне вивчення дисципліни у наступному навчальному періоді.
- При успішному складанні семестрового контролю студент отримує оцінку «достатньо»,
що відповідає 60 балам.
- Студент, який набрав протягом навчання менше 35 балів, до складання семестрового
контролю не допускається. Йому призначається повторне вивчення дисципліни.
Провідний викладач
навчальної дисципліни
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