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Витяг з навчального плану 

Семестр 
викла-
дання 

Загальний 
обсяг,  

год/кред. 

Аудиторна робота, годин СРС, годин 

Підсумковий 
контроль  Всього Лекції Практичні 

Лабора-
торні 

Всього 

ІРС під 
керівн. 
викла-

дача 

Інд. 
завдання. 
вид / обсяг 

Само-
стійне 

опрацю-
вання 

матеріалу 

1 120/4 54 8 46 - 66 - - 66 ПМК 
 

1. Структура навчальної дисципліни:  

- загальний обсяг 120/4 кред. 

- лекційних занять - 8 год/4 лекції; 

- практичних занять – 46 год/23 заняття;  

- форма підсумкового контролю – ПМК. 

2. Організація навчального процесу:  

семестрів викладання – 1;  

модульних циклів – 1.  

3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 200 балів  

4. Розподіл рейтингових балів з навчальної дисципліни за видами 

навчальної роботи: 

1 семестр 

а) робота на аудиторних заняттях  
- практичні заняття: (кількість практ. зан.) * (бал/практ.) = 20 * 1 = 20 балів; 

б) захист лабораторних дослідів (призначаються рейтингові бали за кожну 

лабораторну роботу рівномірно): (кількість лаб.зан) * (бал/лб) = 5 * 3 = 15 балів; 

в) засвоєння теоретичного матеріалу та комплексна перевірка практичних 

навичок:  
 -поточні контрольні заходи: тести 7* 5 = 35 балів; 

 письмові контрольні роботи 2* 25 = 50 балів 

 -письмовий модульний контроль – 80 балів. 

Всього балів за 1 модуль 200 балів 

 

Оцінювання знань студентів на практичних заняттях проводиться у формі 

усного контролю ( індивідуальне опитування;- фронтальне опитування; 

тестування) та письмового (контрольні роботи; контрольні тестові завдання, ПМК). 
Наприкінці семестру окремо розраховується отримана студентом сума балів за 

поточну навчальну діяльність. Максимальна сума балів за поточну навчальну 
діяльність студента – 120. Студент. Мінімальна сума балів студента за поточну 
діяльність, необхідна для допуску до ПМК 72. 



Підсумковий контроль успішності навчання складається із письмової роботи, 

яка складається з тестової частини та контрольної роботи. 
 Перескладання підсумкового заняття зі збереженням балів за поточну 
успішність можливо 2 рази. В разі незадовільної оцінки за підсумкове заняття після 
другої спроби, за модуль студент може отримати лише мінімальну кількість балів 
(120). Перескладання модулю після 20 тижня дає змогу отримати виключно 
мінімальну кількість балів (120). 
 
 Оцінка за кожний модуль виставляється студентам за такою шкалою: 
 

Поточна 
успішність 

(бали) 

Підсумковий контроль 
(бали) 

Разом за 1 модуль 
(бали) 

Оцінка за 
модуль 

102 – 120 68-80 170 – 200 5 (відмінно) 
84,0 – 101,9 56-67,9 140 – 169,9 4 (добре) 
72,0 – 83,9 48-55,9 120 – 139,9 3 (достатньо) 
менше 72 0 менше 120 2 (незадовільно) 
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