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1 Структура навчальної дисципліни: 
 

Семестр 

викладан

ня 

Загальний 

обсяг, 

годин/кре

дит. 

Навчальна робота за семестр, годин  

 

СРС, годин 

 

Форма 

контр. 
Всього лекції практ Лаб. КзР А Загалом Інд.завдання  

1 150/5 48 24 24 - 8 4 102 - пмк 
 

2 Розподіл навчальної роботи за модульними циклами 
 

Се-

местр 

Розподіл навчальної роботи за модульними циклами 

1 модуль  (8 тижнів) 2 модуль  (8 тижнів) 

Лекц Пр.з. КзР Лекц Пр.з. КзР 

1 16 16 - 8 8 - 
 

2.1. Розподіл рейтингових балів з дисципліни  у 1 та 2 семестрах. 
 

№ Види робіт Максимальна сума балів 

1 модуль 

 

2 модуль Всього за видами 

робіт в семестрі 

1 Робота на практичних заняттях 

(контрольна робота) 

10 10 20 

2 Самостійна робота 

 

10 10 20 

3 Робота на заліковому тижні: 

- підготовка теоретичного питання 

- представлення доповіді 

 

2 

3 

 

2 

3 

 

4 

6 

4 Відвідування аудиторних занять 5 5 10 

5 Всього за кожним модулем 30 30 60 

6 Іспит  40 

7 Всього  R=100 

 

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента здійснюється за  умови 

допуску (недопуску) студента до підсумкового контролю. 

Підсумкова семестрова оцінка за національною шкалою оцінювання та європейською 

шкалою оцінювання ECTS відповідно до накопичених або визначених на підсумковому 

семестровому контролі рейтингових балів визначається із таких співвідношень: 

RD – підсумковий рейтинговий бал за семестр з навчальної дисципліни; 

 

 

 

 

 

 



Підсумкова оцінка за результатами  семестру. 

Шкала 

оцінюван

ня ECTS 
Визначення 

Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання* 

А ВІДМІННО  5(відмінно) 90 RD 100 

В ДУЖЕ  ДОБРЕ  
4(добре) 

82  RD  89 

С ДОБРЕ  74  RD  81 

D ЗАДОВІЛЬНО  

3(задовільно) 
64 RD  73 

Е 
ДОСТАТНЬО – рівень компетентності 

задовольняє мінімальні критерії 
60 RD  63 

FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

контролю 

2(незадовільно) 

35 RD 59 

 F 

НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

RD  35 

 

При отриманні підсумкової семестрової оцінки за накопиченими рейтинговими балами 

поточного контролю “FX” студент має право на дворазову спробу отримання позитивної 

оцінки на заході підсумкового семестрового контролю (перше перескладання викладачеві, 

друге – комісії). 

При отриманні підсумкової семестрової оцінки за накопиченими рейтинговими балами 

поточного контролю “F” студент не допускається до заходу підсумкового семестрового 

контролю, вважається таким, що має академічну заборгованість з навчальної дисципліни, і 

представляється деканатом до відрахування (крім випадків продовження деканатом 

ліквідації академічної заборгованості за наявності документально підтверджених поважних 

причин неуспішності студента). 

Заохочувальні рейтингові бали з дисципліни 

Заохочувальні рейтингові бали з дисципліни нараховуються: 

- за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять; 

- за виконання завдань підвищеної складності, або за виконання  аналітичних  оглядів за 

тематикою навчальної дисципліни чи споріднених дисциплін (конкретне значення 

визначає викладач); 

- за участь студента в предметній олімпіаді, науково-технічній конференції   СумДУ або 

інших установ, інших заходах. 

При нарахуванні заохочувальних балів провідний викладач має право звільнити студента 

від виконання практичних (індивідуальних) завдань, які передбачені програмою навчальної 

дисципліни. Гранична кількість рейтингових балів, отриманих студентом з навчальної 

дисципліни, не може перевищувати значення шкали оцінювання з дисципліни. 

 

Провідний викладач  

навчальної дисципліни ______________   Клименко В. А. 
 

Завідувач кафедри        ______________   Шуда І.О. 

“28”      серпня    2017 р. 

 


