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Семестр  

викла- 

дання 

Загальний 

обсяг, 

годин/ 

кредит. 

Аудиторна робота, годин СРС, годин Форма  

контр. 

ісп. (д/зал.) 
Всього Лекції Практ. Лаб. Загалом ІРС Інд. 

завдання.  

обсяг 

1, 2 300/10 128 64 64 - 172  кр/11,8 ДСК 

 

Розподіл навчальної роботи за модульними циклами 

І модульний цикл (8 тижні) ІІ модульний цикл (8 тижні) 

Всього Ауд. Лк. Пр. ІРС Всього Ауд. Лк. Пр. ІРС 
кред. год/тиж. год/тиж. год/тиж. год. кред. год/тиж. год/тиж. год/тиж. год. 

2,5 4 2 2  2,5 4 2 2  

 

ІII модульний цикл (8 тижні) ІV модульний цикл (8 тижні) 

Всього Ауд. Лк. Пр. ІРС Всього Ауд. Лк. Пр. ІРС 
кред. год/тиж. год/тиж. год/тиж. год. кред. год/тиж. год/тиж. год/тиж. год. 

2,5 4 2 2  2,5 4 2 2  
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РЕГЛАМЕНТ 

(1 семестр) 
 

1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 300 год./ 10 кред.. 

2. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 2; 

модульних циклів – 4. 

Осінній семестр: лекцій – 32 год.; семінарських – 32 год., індивідуальне 

завдання (контрольна робота), додатковий семестровий контроль. 

3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 100 балів. 

4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи: 
а) Робота на аудиторних заняттях – 16 балів; 

- Лекції: 16 * 0,5 = 8 балів. 

- Семінарські заняття: 16 * 0,5 = 8 балів. 

б) Виконання завдань на семінарських заняттях – 16 * 1,5 = 24 бали. 

Складання письмових модульних контролів – всього 16 балів (один у 

кожному модульному циклі, шкала оцінювання кожного від 1 до 8 балів). 

Індивідуальне завдання (контрольна робота) – 4 бали. 

Науково-дослідна робота – 6 балів.  

Підсумок рейтингових балів за модульними циклами (при позитивному 

оцінюванні): 

1-ий модульний цикл: (8 лк., 8 сем.; модульний контроль) – 28 балів; 

2-ий модульний цикл: (8 лк., 8 сем.; модульний контроль, контрольна 

робота) – 32 бали.  

Додатковий семестровий контроль – 40 балів. 

Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання 

підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал 

за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше 

двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому 

та його складових не підвищуються. 

Підсумкове оцінювання навчальної роботи студентів:  

оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів 

здійснюється за такою шкалою: 
 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Оцінка за 

національною шкалою 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100  

B Добре 4 (добре) 82-89  

C 74-81  

D Задовільно 3 (задовільно) 64-73  

E 60-63  

FX Незадовільно 2 (незадовільно) 35-59  

F 0-34 

 

 



Студенти, які протягом навчального періоду виконали всі заплановані 

види навчальної роботи та за наслідками модульних атестацій набрали 

необхідну кількість рейтингових балів (не менше 35), отримують можливість 

складання заходу додаткового семестрового контролю з метою підвищення 

позитивної оцінки. 

Складання заходу додаткового семестрового контролю здійснюється 

після завершення останнього модульно-атестаційного циклу у семестрі (за 

додатковою відомістю). Студент має право на два складання ДСК (викладачу 

та комісії). 

Студент, який набрав кількість рейтингових балів менше 35 не 

допускається до підсумкового семестрового контролю. 

 

 

 
 

 
 


