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2.1. Розподіл рейтингових балів з дисципліни у 1 семестрі.
№

Види робіт

Максимальна сума балів
2 модуль
Всього за видами
робіт в семестрі
8 пр•1б.=8
8 пр•1б.=8
16
1 інд.завд•12б=12
1 інд.завд•12б=12
24
1к.р.•10б= 10
1к.р.•10б= 10
20
40
40
R=100
1 модуль

1
2
3
4
5

Робота на аудиторних заняттях
Індивідуальне домашнє завдання
Письмова контрольна робота
ПК
Всього

Розподіл рейтингових балів з дисципліни у 2 семестрі.
№

Види робіт

Максимальна сума балів
4 модуль
Всього за видами
робіт в семестрі
8 пр•1б.=8
16 пр•0,5б.=8
16
1 інд.завд•12б=12
1 інд.завд•12б=12
24
1к.р.•10б= 10
1к.р.•10б= 10
20
40
40
R=100
3 модуль

1
2
3
4
5

Робота на аудиторних заняттях
Індивідуальне домашнє завдання
Письмова контрольна робота
Іспит
Всього

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
Чотирибальна
Шкала
національна
Рейтингова бальна
оцінюван
Визначення
шкала
шкала оцінювання*
ня ECTS
оцінювання
А
ВІДМІННО
5(відмінно)
90 RD 100
В
ДОБРЕ
82  RD  89
4(добре)
С
ДОБРЕ
74  RD  81
D
ЗАДОВІЛЬНО
64 RD  73
Е
FX

F

ЗАДОВІЛЬНО – рівень компетентності
задовольняє мінімальні критерії
НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе складання
заходу підсумкового контролю
НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу
підсумкового контролю не
допускається, необхідний повторний
курс з навчальної дисципліни

3(задовільно)

60 RD  63
35 RD 59

2(незадовільно)

RD  35

Рейтингові бали шкали оцінювання з навчальної дисципліни розподіляються між
модульними атестаціями і ДСК відповідно 60 і 40 балів. Захід ДСК проводиться в період
екзаменаційної сесії.
При отриманні студентом менше 12 рейтингових балів за наслідками модульних
атестацій, він не допускається до заходу ДСК і відраховується з університету.
При отриманні за наслідками модульних атестацій та складання ДСК загально
рейтингового балу, що відповідає незадовільній оцінці FX (від 35 до 59 балів), студентові
надається право на дворазове складання (викладачеві та комісії) заходу підсумкового
семестрового контролю (ПСК), яке здійснюється після завершення останнього модульноатестаційного циклу у семестрі або екзаменаційної сесії, якщо вона передбачена, за додатковою
відомість семестрової атестації (першою незадовільною оцінкою вважається та, що отримана за
наслідками модульних атестацій та складання ДСК, яка виставляється в основну відомість
семестрової атестації). У разі незадовільного складання підсумкового семестрового контролю
комісії студент отримує оцінку «незадовільно» («F» за шкалою ECTS) і відраховується з
університету.
При успішному складанні заходу підсумкового семестрового контролю використовується
оцінка «задовільно», яка засвідчує виконання студентом мінімальних вимог без урахування
накопичених балів («Е» за шкалою ECTS) із визначенням рейтингового балу 60.
Студент, який за наслідками модульних атестацій та складання ДСК набрав менше 35
рейтингових балів, не допускається до підсумкового семестрового контролю, отримує оцінку
«незадовільно» (за шкалою ECTS – «F») і відраховується з університету.
Заохочувальні рейтингові бали з дисципліни (зі знаком “+”) 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 розробку власного програмного продукту для ЕОМ для вирішення професійних
завдань з навчальної дисципліни та складання методичних вказівок;
- за участь у конкурсах наукових робіт;
- за доповіді на науково-технічних конференціях;
- за наукові публікації, подання заяв на винаходи, тощо.
При нарахуванні заохочувальних балів викладач має право звільнити студента від виконання
індивідуальних завдань, які передбачені програмою навчальної дисципліни. Гранична кількість
рейтингових балів, отриманих студентом з навчальної дисципліни, не може перевищувати 100
балів.
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