ПОЛОЖЕННЯ
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Таблиця 1

-

Залік

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:
1. два поточних експрес-контроля на лекційних заняттях (20 хвилин кожний);
2. виконання та захист 8 лабораторних робіт;
3. дві контрольні роботи (одна МКР поділяється на дві контрольні роботи тривалістю по одній
академічній годині);
4. виконання 4 індивідуальних самостійних завдань.
1. Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання
1.1 Модульний контроль (r1):
Контрольна робота складається з 3-ти практичних завдань, які оцінюються у 2 бали кожне.
Ваговий бал однієї контрольної роботи - 6 балів. Максимальна кількість балів :
r1=6 балів х 2 = 12 балів.
1.1. Лабораторні роботи (r2):
Ваговий бал однієї лабораторної роботи – 8 балів (табл.2). Максимальна кількість балів за всі
лабораторні роботи:
r2=8 балів х 8 = 64 балів.
1.3. Індивідуальні завдання (r3):
Ваговий бал одного завдання – 4 бали. Максимальна кількість балів за всі завдання:
r3=4 бали х 4 = 16 балів.
1.4. Експрес-контроль на лекційних заняттях (r4):
Ваговий бал одного завдання – 4 бали. Максимальна кількість балів за всі завдання:
r4=4 бали х 2 = 8 балів.
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Рейтингові бали за лабораторні роботи
Таблиця 2
Максимальна кількість вагових балів за кожний етап

Критерії оцінювання
Попередній контроль

3

Тестові завдання; одна відповідь – 1 бал
Виконання лабораторної роботи

2

Розроблено алгоритм вирішення, виконані всі розрахунки
та висновки.
Захист

(відповідь на три питання за темою лабораторної роботи)
3
Відповідь на одне питання по темі лабораторної роботи
оцінюється в 1 бал
Також загальний рейтинг з дисципліни включає штрафні та заохочувальні бали(табл.3), які
додаються або віднімаються від суми вагових балів усіх контрольних заходів.
Штрафні та заохочувальні бали
Таблиця 3
Відсутність на лабораторному занятті без
поважної причини

«мінус» 2 бали

Участь у олімпіаді з дисципліни, модернізації лабораторних робіт, виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни

«плюс» 5÷10 балів

Умови рубіжної атестації
Для отримання «зараховано» з першої рубіжної атестації (8 тиждень) студент повинен мати
не менше ніж 10 балів (за умови, якщо на початок 8 тижня згідно з календарним планом контрольних заходів «ідеальний» студент може отримати 20 балів).
Для отримання «зараховано» з другої рубіжної атестації (14 тиждень) студент повинен мати
не менше ніж 20 бали (за умови, якщо на початок 14 тижня згідно з календарним планом контрольних заходів «ідеальний» студент може отримати 40 балів).
2. Розрахунок шкали рейтингу з дисципліни (RD):
Рейтингова оцінка RD з кредитного модуля формується, як сума всіх рейтингових балів rk , а
також заохочувальнихштрафних балів rs:
RD=rk+rs,
де rk– рейтингові або вагові бали за кожний вид робіт з дисципліни;
rs - заохочувальніштрафні бали.
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:
R=rk
R = 12+64+16+8 = 100 балів.
Необхідною умовою допуску до заліку є зарахування розрахунково-графічної роботи та всіх
лабораторних робіт, не менш ніж одна позитивна атестація з дисципліни, а також стартовий рейтинг (Rc) не менше 40 балів.
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Студенти. які набрали протягом семестру рейтинг менше 60 балів, зобовязані виконувати залікову контрольну роботу.
Студенти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів – 60 балів і більше, мають можливості:
– отримати залікову оцінку (залік) так званим “автоматом” відповідно до набраного рейтингу;
– виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення оцінки;
– у разі отримання оцінки, більшої ніж “автоматом” з рейтингу, студент отримує оцінку за
результатами залікової контрольної роботи;
- у разі отримання оцінки меншої, ніж “автоматом” з рейтингу - попередній рейтинг студента з дисципліни скасовується і він отримує оцінку тільки за результатами залікової контрольної
роботи.
Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка
RD переводиться згідно з таблицею 4:
Таблиця 4
RD
Оцінка ECTS
Традиційна оцінка
95≤ RD ≤ 100
Відмінно
A – Відмінно
85≤ RD < 95
Добре
B – Дуже добре
75≤ RD < 85

C – Добре

65≤ RD < 75

D – Задовільно

Задовільно

60≤ RD < 65

E – Достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

RD 60

Fx – Незадовільно

Незадовільно

RC < 40 або не виконані інші умови допуску до заліку

F – Незадовільно (потрібна додаткова робота)

Не допущено

Залікова контрольна робота складається з пяти завдань: двох теоретичних питань і трьох
практичних завдань. Максимальна оцінка за одну відповідь – 1 бал, за контрольну роботу:
R= 15= 5 балів.
Переведення значення рейтингових оцінок за залікову контрольну роботу в ECTS та традиційні оцінки для виставлення їх до залікової відомості та залікової книжки здійснюється відповідно до таблиці 5:
Таблиця 5
Значення рейтингу
за залікову контрольну
роботу

Оцінка ECTS
та визначення

R
4,75 ≤ 5
4,25 ≤ R < 4,75 R

A – Відмінно
B – Дуже добре

3,75 ≤ R < 4,25

C – Добре

3,25 ≤ R < 3,75

D – Задовільно

Традиційна
залікова
оцінка
Відмінно
Добре

Задовільно

3 ≤ R < 3,25

E – Достатньо (задовольняє мінімальні
критерії)

R<3

Fx – Незадовільно

Незадовільно

R 2

F – Незадовільно (потрібна додаткова
робота)

не допущено
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Студент, який набрав за залікову контрольну роботу менше 2 балів повинен перездати її у
додаткову екзаменаційну сесію.
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