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Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з кредитного модуля
згідно з робочим навчальним планом.

Залік

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує за:
1) 3 відповіді на практичних заняттях.
2) 2 експрес контролі.
3) Залік
Робочі матеріали
Розрахунки орієнтовних значень вагових балів з кожного контрольного заходу
Визначимо значення tk – навчальний час, запланований у робочій програмі для кожного
контрольного заходу.
1. Практичні заняття (відповіді на практичних заняттях).
Кожне практичне заняття базується на відповідній лекції, тому при визначенні tпз
враховуємо 4 години аудиторних занять і 2 години СРС, пов’язаних з цими заняттями. Таким
чином tпз = 6 год.
На кожному практичному занятті у середньому оцінюються 7 студентів (при
чисельності групи 30 осіб).
9 пр.х7 ст./20=3 відп.
2. Експрес-контроль.
Експрес-контроль проводиться за навчальним матеріалом чотирьох попередніх лекцій,
тому враховуємо 8 год. аудиторних занять і 4 год. СРС. Таким чином
tек = 12 год.
Визначаємо орієнтовні значення вагових балів із розрахунку 100-бальної шкали РСО:
tк = tпз x 3 + tек х 2 = 6х3 + 12х2 = 42
rпз = tпз х 100/42 = 6 х100/42 = 14,28 (rк=Rtк/tк)
rек= tпер х 100/42 = 12 х 100/42 = 28,57 (rк=Rtк/tк)
Остаточно визначаємо вагові бали з розрахунку 100-бальної РСО:
R = 14,28х3+28,57х2=99,98
Робимо корекцію для зручності підрахунків:

Отже, rпз = 14; rек=29.
R = 42 + 58= 100;
Визначаємо шкалу балів за відповідні рівні оцінювання з кожного виду контролю. З
урахуванням межових значень 0,9 – 0,75 – 0,6 – 0 маємо такий розподіл:
а) Практичне заняття (відповіді на практичних заняттях)
«відмінно» 13 – 14 балів;
«добре» 10 – 12 балів;
«задовільно» 8 – 9 балів;
«незадовільно» 0 балів.
б) Експрес-контроль
«відмінно» 26 – 29 бал;
«добре» 22 – 25 балів;
«задовільно» 17 – 21 балів;
«незадовільно» 0 балів.
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання
1. Відповіді на практичних заняттях:
Критерії оцінювання:
«відмінно» 13 – 14 балів;
«добре» 10 – 12 балів;
«задовільно» 8 – 9 балів;
«незадовільно» 0 балів.
відмінно: повна відповідь на питання з проблематики теми, що обговорюються на занятті;
ґрунтовність та послідовність викладу;
добре: повна відповідь на питання з проблематики теми, що обговорюються на занятті;
ґрунтовність та послідовність викладу; наявність незначних мовленнєвих помилок.
задовільно: неповна (60%) відповідь на питання з проблематики теми, що обговорюються на
занятті; недостатні ґрунтовність та послідовність викладу; наявність мовленнєвих помилок;
незадовільно: невідповідність змісту відповіді проблематиці теми; відсутність відповіді.
Максимальний бал за практичні заняття становить 14х3=42 б.
2. Експрес-контроль:
Критерії оцінювання:
«відмінно» 26 – 29 бал;
«добре» 22 – 25 балів;
«задовільно» 17 – 21 балів;
«незадовільно» 0 балів.
відмінно: повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації);
добре: достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або повна відповідь з
незначними неточностями;
задовільно: неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки;
незадовільно:– відсутність виконаного завдання або невідповідність вимогам на оцінку
«задовільно».
Максимальний бал за експрес-контролі становить 29х2=58 б.
Рейтинг з кредитного модуля складає 42+58=100.

Проміжна атестація студентів
Атестація студентів проводиться на 8 і 14 тижнях із зазначенням поточного рейтингу.
Умовою задовільної атестації є значення поточного рейтингу студента не менше 50% від
максимально можливого на час атестації.
Максимальна кількість балів на першій атестації є сума балів за одну відповідь,
виконання одного експрес-контролю – максимально 43 балів.
Максимальна кількість балів на другій атестації складатиме суму балів за дві відповіді
на практичних заняттях, виконання двох експрес-контролів – максимально 86 балів.
Таким чином, з першої атестації студент отримує “задовільно”, якщо його поточний
рейтинг буде не менше 20 балів, з другої атестації студент отримує “задовільно”, якщо його
поточний рейтинг буде не менше 40 балів.
Максимальна сума балів складає 100. Необхідною умовою допуску до заліку є
позитивна оцінка 50. Для отримання заліку з кредитного модуля "автоматом" потрібно мати
рейтинг не менш ніж 60 балів. Студенти, які наприкінці семестру мають рейтинг менш ніж
60 балів, а також ті, хто хоче підвищити оцінку у системі ECTS, виконують залікову
контрольну роботу.
Залікова контрольна робота
Ваговий бал контрольної роботи оцінюється у 100 балів. Вона проводиться в усній
формі. Контрольне завдання цієї роботи складається з двох питань теоретичного характеру з
різних розділів робочої програми та одного практичного завдання. Перелік орієнтовних
теоретичних питань наданий у методичних рекомендаціях до засвоєння кредитного модуля.
Кожне теоретичне питання оцінюється в 35 балів відповідно до системи оцінювання:
– “відмінно”, повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 35…31 бал;
– “добре”, достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації, або
незначні неточності) – 30…25 балів;
– “задовільно”, неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації та деякі
помилки) – 24…20 балів;
– “незадовільно”, незадовільна відповідь – 0 балів.
Практичне завдання оцінюється з 30 балів відповідно до системи оцінювання:
– "відмінно", повне безпомилкове розв’язування завдання – 30-25 балів;
– "добре", повне розв’язування завдання з несуттєвими неточностями – 24-20 балів;
– "задовільно", завдання виконане з певними недоліками – 19-15 балів;
– "незадовільно", завдання виконано з багатьма недоліками або не виконано – 14-0
балів.
У разі здачі залікової контрольної роботи на оцінку, вищу, за отриману "автоматом",
до залікової відомості вноситься вища оцінка. У разі здачі залікової контрольної роботи на
оцінку, нижчу за отриману "автоматом", попередній рейтинг з дисципліни скасовується і до
залікової відомості заноситься сума балів за залікову контрольну роботу ("жорстка" РСО).
Сума балів: за кожне з двох теоретичних запитань та практичного завдання
переводиться до залікової оцінки згідно з таблицею.
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