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Порядок формування оцінки по дисципліні  

 

Основні положення 

 

1. Максимальна оцінка, яку може отримати студент складає 100 балів. Із них – 90 

балів – за освоєння основного матеріалу, 10 балів – за виконання індивідуального 

завдання. 

 

Порядок оцінювання основного матеріалу дисципліни 

 

2. Основний матеріал розбитий на 6 тем. За кожну тему студент може отримати 

максимально 15 балів, із них: 

 5 балів – за теоретичну частину; 

 5 балів – за практичну частину (лабораторно-практичні роботи); 

 5 балів – бонус. 

 

3. Тема вважається зарахованою, якщо студент захистив усі лабораторно-практичні 

роботи по темі та правильно відповів на теоретичні питання. 

 

4. Під час захисту теоретичної частини студент повинен дати правильну відповідь 

на 5 із 6 теоретичних питань. Максимальній час тестування не повинен перевищувати 10 

хвилин без перерви. Теоретичні питання можуть задаватися викладачем в усній формі, у 

вигляді тестового білету або за допомогою електронної системи тестування. Рішення про 

форму надавання питань приймає викладач. 

 

5. Захист лабораторно-практичних робіт може проводитися викладачем в усній 

формі, у вигляді тестового білету або за допомогою електронної системи тестування. 

Рішення про форму надавання захисту приймає викладач. 

 

6. Під час надання відповідей на запитання студент має право користуватися 

конспектом за виконання всіх наступних умов: 

 конспект повинен бути рукописним, та не містити фотокопій чи 

роздрукованих фрагментів; 

 можливо чітко та однозначно визначити, що цей конспект належить 

студенту, який захищається. 

Після отримання заліку викладач залишає за собою право забрати конспект у 

студента до кінця заняття. 

 

7. Бонус у 5 балів по темі зараховується студенту тільки у день заліку по темі за 

умови, що студент захистив теоретичну і практичну частини даної теми. Розмір бонусу (Б) 

обчислюється по формулі: 

 

Б = 5∙(Оц – 60)/40, 

 

Де Оц – середня оцінка за лабораторно-практичні завдання. 

 

8. Для студентів, що навчаються за індивідуальним графіком термін захисту теми 

визначається згідно індивідуального плану, який студент повинен узгодити з викладачем 

до початку першого залікового заняття по курсу. Для студентів, що навчаються на 

загальних умовах графік захисту теми визначається викладачем. 
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9. Якщо студент, що навчається за індивідуальним планом, не узгодив з викладачем 

свій індивідуальний план до початку першого залікового заняття по курсу автоматично 

вважається, що студент навчається на загальних умовах. 

 

10. У випадку коли студент не мав можливості своєчасно з’явитися на заняття у 

день заліку і має документальне підтвердження причини пропуску. Викладач може 

нарахувати бонус по цій темі в інший день за умови, що студент отримає залік з першого 

разу. При цьому викладач має право перевірити у деканаті достовірність даних, наданих 

студентом або запросити дозвіл з деканату на захист цього студента. 

 

Порядок оцінювання індивідуального завдання 

 

11. Бали (Б) за індивідуальне заняття додаються до загальної оцінки по курсу по 

формулі: 

 

Б = 10∙(Оц – 60)/40, 

 

Де Оц – оцінка за індивідуальне заняття. 

 

Порядок виставлення оцінки по курсу 

 

12. Оцінка по курсу виставляється у день проведення екзамену (заліку) за умови 

виконання повного обсягу роботи (виконано індивідуальне завдання, захищено всі 6 тем 

основного матеріалу, захищені всі лабораторно-практичні роботи) та задовільного 

контролю залишкових знань у студента. Якщо студент отримав позитивну оцінку (не 

менше 60 балів) за відповідь на тестовий білет контролю залишкових знань, то йому 

зараховується у якості оцінки та кількість балів, яка отримана студентом на протязі 

семестру. 

 

13. У випадку, коли студент незадоволений своєю оцінкою він має право здати 

екзамен по курсу на загальних умовах. 

 

Додаткові бонуси та штрафи 

 

14. Викладач може призначити бонус студенту на свій розсуд без пояснення 

причин, максимально 10 балів один раз по курсу. 

 

15. Викладач може назначити штраф студенту максимально 10 балів один раз по 

курсу у випадках: 

 тиску на викладача з боку студента або його знайомих; 

 безпідставних суперечок з викладачем; 

 хамства або нецензурних висловлювань з боку студента. 

Штраф призначається викладачем за умови, що студент має загальну оцінку по 

курсу вище 60 балів. 


