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1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 150 год./5,0 кред.;  в тому числі –- 
Лекцій – 16 год /8; практичних занять – 32 год./16, диференційний залік - 1. 

 
2. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1; модульних циклів – 2. 
 
3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 100 балів. 
 
4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи: 

 
а) Робота на аудиторних заняттях: 
- Лекції: 8 лк.* 1 б./лк. = 8 балів 
- Практики: 16 пр * 1 б. / пр. = 16 балів  
б) Виконання завдань на практичних заняттях:  
Максимально 36 балів (12 завдань по 3 бали). Контроль знань на практичних заняттях 
проводиться у формі опитувань, самостійних робіт, командного та індивідуального 
вирішення кейсів, аналізу ситуаційних завдань. Студент може отримати додаткові бали за 
активну роботу при колективному вирішенні задач, але у підсумку не більше 2 балів з 13 
практичних занять. 
в) Виконання індивідуального завдання та презентація – зараховується у ІІ модульному 
циклі, максимальна кількість балів – 10) 
г) Складання комплексних письмових модульних контролів – всього 30 балів (один у 
кожному модульному циклі, шкала оцінювання кожного - 15 балів) 
д) Самостійна робота студента.  Студент може пройти курс “Діалог та медіація – шлях до 
порозуміння за допомогою платформи “Prometheus”.  Отримання сертифікату забезпечує 40 
балів.  
 
 

5. Підсумок рейтингових балів за 2 модульними циклами (при позитивному оцінюванні): 
1-й модульний цикл: 8 лк. * 1 б./лк. + 16 пр.*1 б./пр. + 12 пр.* 3 б./пр. + 10 б/інд.з. +  30 
б./м =  100 б. (max) 
min 100*0,35 = 35 б. 

 
 
6. Для студентів, що навчаються за індивідуальним графіком, рекомендований розподіл балів: 
а) виконання індивідуального завдання – 20 балів; 
б) складання комплексних письмових модульних контролів – всього 60 балів (кожний 
модульний контроль 30 балів максимум)  
в) виконання додаткових практичних завдань – 20 балів (максимально 5 балів за кожне з 
4х завдань)   

 
7. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: Відсутність роботи на аудиторних 
заняттях (за умов поважної причини відсутності) може бути компенсована за рахунок 
підготовки доповіді за відповідною тематикою, але не пізніше початку атестаційного 
тижня. Перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали 
рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної 



в п. 5), проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з 
модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються. 

 
8. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання 
відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою: 

ECTS Оцінка за національною шкалою Рейтингова бальна 
шкала оцінювання 

A 5  ВІДМІННО 90 ≤ RD ≤ 100 

B 
4 

 
ДОБРЕ 

82 ≤ RD < 89 

C 74 ≤ RD < 81 

D 
3 

 
ЗАДОВІЛЬНО 

64 ≤ RD < 73 

E 60 ≤ RD < 63 

FX 
2  

НЕЗАДОВІЛЬНО 35 ≤ RD < 59 

F 0≤ RD < 34 

 
- Підсумковий семестровий контролю складається тільки при незадовільній оцінці поточного 

модульного контролю “FX” (від 35 до 59 балів) і проводиться за правилами екзамену. Підвищення 
позитивної оцінки, визначеної на підставі рейтингових балів поточного модульного контролю, не 
відбувається. 

- Студенти, які мають рейтинговий бал за семестр менше 35 до ПСК не допускаються. 
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