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Вступ
Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства у сфері
освіти, а саме:
Закону України "Про вищу освіту";
наказів Міністерства освіти і науки України:
"Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної
системи організації навчального процесу" від 23.01.2004 р. № 48;
"Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації
навчального процесу" від 20.10.2004 р. № 812;
"Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального
процесу" від 30.12.2005 р. № 774;
"Про затвердження Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти
України та її інтеграції в європейське та світове освітнє співтовариство на
період до 2010 року" від 13.07.2007 р. № 612;
"Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської
кредитно-трансферної системи" від 16.10.2009 р. № 943;
"Про

методичні

рекомендації

щодо

запровадження

Європейської

кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних
закладах" від 26.02.2010 р. № 1/9-119;
Національної рамки кваліфікацій України.
У Положенні використовуються терміни, що відповідають Національному
освітньому глосарію.
Одне з основних нововведень даного Положення полягає в тому, щоб
ув’язати результати навчання, компетентності та навантаження на основі ECTSкредитів.
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Положення підготовлене робочою групою у складі деканів факультетів,
заступників деканів факультетів, завідувачів кафедр, професорів, співробітників
навчального відділу за наукового керівництва докт. екон. наук, професора
Пономаренка В. С.
Положення обговорювалось на засіданнях ректорату, вчених рад
факультетів, кафедр та студентських зборах. Апробація порядку оцінювання
результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою
системою була реалізована на факультеті економіки і права.
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1. Основні терміни і визначення
1.1. Глосарій вищої освіти, що використовується
при реалізації Міжнародної стандартної класифікації освіти
Академічна довідка (Transcript): Офіційний витяг, структурований опис
навчальних досягнень студента. У багатьох системах освіти використовуються
детальні описи, в яких відображаються кредити Європейської кредитнотрансферної системи (ЄКТС) й оцінки з вивчених навчальних компонентів
(наприклад, академічна довідка за Європейською кредитною трансфернонакопичувальною системою).
Дивись також: додаток до диплома; Європейська кредитна трансферно-накопичувальна
система; кредит ЄКТС.

Академічний (Academic): Характеристика, що стосується освіти, навчання, викладання та досліджень.
Дивись також: академічна свобода; академічне визнання; академічний ступінь;
навчання/навченість; освіта; освітні кваліфікації.

Аудиторні години (Class hours): Години, які витрачаються студентом
і викладачем на аудиторні навчальні заняття.
Дивись також: контактні години; навчальне навантаження.

Бакалавр (Bachelor): Назва академічного ступеня (кваліфікації), що присуджується після завершення першого етапу (підрівня) 5-го рівня за Міжнародною стандартною класифікацією освіти, першого циклу вищої освіти в Болонській
класифікації та відповідає 6-му рівню Європейської рамки кваліфікацій для
навчання впродовж життя (відповідає 6-му рівню Національної рамки кваліфікацій України). Здобуття кваліфікації (академічного ступеня) бакалавра, як
правило, потребує 180 – 240 кредитів ЄКТС.
Дивись також: Болонський процес; доктор; Європейська рамка кваліфікацій для
навчання впродовж життя; кредит ЄКТС; магістр; Міжнародна стандартна класифікація
освіти; рівні, цикли вищої освіти.

Викладацький персонал (Teaching staff): Персонал закладу вищої освіти
/вищого навчального закладу, основним завданням якого є викладання.
Стосується, відповідно до посад, осіб, які забезпечують викладання.
Дивись також: академічний персонал; заклад вищої освіти/вищий навчальний заклад;
науково-педагогічні/педагогічні працівники.

Випуск (Graduation): Успішне закінчення студентами закладу вищої
освіти/вищого навчального закладу й одержання відповідної кваліфікації.
Дивись також: випускник; заклад вищої освіти/вищий навчальний заклад; кваліфікація.
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Випускник (Graduate): Особа, яка успішно завершила навчання на
певному рівні або підрівні (етапі, циклі) вищої освіти.
Вища освіта (Higher/tertiary education): Формальна освіта, що надається
на найвищих (5-му і 6-му) освітніх рівнях за Міжнародною стандартною класифікацією освіти в університетах, інших закладах вищої освіти/вищих навчальних закладах і відповідає 5 – 8-м рівням Європейської рамки кваліфікацій для
навчання впродовж життя.
Дивись також: бакалавр; заклад вищої освіти/вищий навчальний заклад; доктор;
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя; магістр; рівні, цикли вищої
освіти.

Галузь навчання (Field of study): Основний предмет (предмети) навчання
в освітній/навчальній програмі в межах галузі освіти. Галузь навчання може
мати різний ступінь конкретизації: напрям підготовки, спеціальність,
спеціалізація або широка, вузька, деталізована.
Дивись також: галузь освіти; освітня/навчальна програма.

Галузь освіти (Field of education): Основна предметна галузь освіти.
За Міжнародною стандартною класифікацією освіти галузь (поряд з рівнем)
освіти є базовою наскрізною класифікаційною змінною освітніх програм.
Дивись також: галузь навчання; Міжнародна стандартна класифікація освіти;
освітня програма.

Дескриптори кваліфікацій (Descriptors of qualifications): Загальний опис
кваліфікацій за рівнями (підрівнями, етапами, циклами) в термінах компетентностей, а також часто в кредитах ЄКТС.
Дивись також: дескриптори циклів/рівнів; Дублінські дескриптори; Європейська
рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя; кваліфікація; компетентність/компетентності; кредит ЄКТС; Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти; результати навчання.

Дескриптори циклів/рівнів (Cycle/level descriptors): Загальний опис
очікуваних результатів навчання, виражених у термінах компетентностей, на
кожному з циклів/рівнів вищої освіти та часто із зазначенням кредитів ЄКТС.
Дивись також: дескриптори кваліфікацій; Дублінські дескриптори; Європейська
рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя; компетентність/компетентності;
кредит ЄКТС; Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти; результати
навчання.

Додаток до диплома (Diploma supplement): Документ, що видається
випускникам закладів вищої освіти/вищих навчальних закладів і містить
детальну інформацію про успішно завершене навчання. Додаток до диплома
європейського зразка заповнюється відповідно до структури, розробленої Європейською комісією, Радою Європи і ЮНЕСКО, що необхідно для забезпечення
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міжнародної зрозумілості та визнання диплома (кваліфікації вищої освіти) з
метою доступу до подальшого навчання та/або здійснення професійної
діяльності.
Дивись також: академічний ступінь; визнання кредитів; випускник; кваліфікація.

Дублінські дескриптори (Dublin descriptors): Системний опис типових
очікуваних досягнень і здатностей випускника для кожного циклу вищої освіти.
Дублінські дескриптори сформульовані у термінах п’яти видів компетентностей: знання і розуміння; застосування знань і розуміння; формування
суджень; комунікація; здатність до подальшого навчання, розвитку.
Дивись також: дескриптори кваліфікацій; дескриптори циклів/рівнів; компетентність/ компетентності.

Європейська асоціація університетів, ЄАУ (European University
Association, EUA): Об’єднання європейських університетів з метою проведення
конструктивної й узгодженої політики з вищої освіти, сприяння участі
університетів у Болонському процесі, надання їм підтримки в захисті автономії,
академічних свобод. Як один з основних консультативних членів із супроводу
Болонського процесу входить до групи Є4.
Дивись також: автономія закладу; академічна свобода; група Є4; Європейська
асоціація забезпечення якості вищої освіти; Європейська асоціація закладів вищої освіти;
Європейський союз студентів.

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система, ЄКТС
(European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS): Система
трансферу і накопичення кредитів, що сприяє наданню, визнанню,
підтвердженню кваліфікацій та освітніх компонентів, мобільності студентів.
Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження студента, яке
необхідне для досягнення певних результатів навчання та обліковується в
кредитах ЄКТС. У ЄКТС навчальному навантаженню навчального року за
денною формою відповідають 60 кредитів.
Дивись також: визнання кредитів; дескриптори кваліфікацій; дескриптори циклів/рівнів;
додаток до диплома; кредит ЄКТС; навантаження студента; результати навчання.

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя
(European Qualifications Framework for Lifelong Learning, EQF LLL):
Рекомендований у 2008 р. Європейським парламентом і Радою Європейського
Союзу загальний системний опис восьми кваліфікаційних рівнів, які охоплюють
весь спектр кваліфікацій, здобутих у процесі формального, неформального,
інформального навчання, зокрема загальної середньої, професійно-технічної та
вищої освіти. Рамка є інструментом для поліпшення розуміння, порівняння,
ідентифікації й визнання існуючих і запровадження нових кваліфікацій у різних
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країнах Європи, сприяє мобільності громадян між країнами та навчанню
впродовж життя. Кожен кваліфікаційний рівень описується в термінах
результатів навчання, які визначаються через знання, вміння і компетентності.
Дивись також: дескриптори кваліфікацій; дескриптори циклів/рівнів; Дублінські
дескриптори; Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система; кваліфікація;
компетентність/компетентності; кредит ЄКТС; Національна рамка кваліфікацій; Рамка
кваліфікацій Європейського простору вищої освіти; результати навчання.

Європейські стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості вищої
освіти (European Standards and Guidelines for Quality Assurance of Higher
Education): Документ, що ухвалений на Болонському саміті у 2005 р. у Бергені
(Норвегія) та містить стандарти і рекомендації для закладів та агенцій
забезпечення якості вищої освіти. Стосується внутрішнього і зовнішнього
забезпечення якості вищої освіти.
Дивись також: Європейська асоціація забезпечення якості вищої освіти; Європейський реєстр забезпечення якості вищої освіти; якість вищої освіти.

Забезпечення якості (Quality assurance): Сукупність процедур, що застосовуються на інституційному (внутрішньому) та національному і міжнародному (зовнішньому) рівнях для якісної реалізації освітніх/навчальних програм і присудження кваліфікацій.
Дивись також: Європейська асоціація забезпечення якості вищої освіти; Європейський реєстр забезпечення якості вищої освіти; якість вищої освіти.

Заклад вищої освіти (Higher education institution): Заклад освіти,
основним завданням якого є забезпечення умов, необхідних для здобуття
особою вищої освіти. У світовій практиці основним типом закладів вищої
освіти є університет.
Дивись також: вища освіта; Європейська асоціація закладів вищої освіти;
Європейська асоціація університетів; університет.

Кваліфікація (Qualification): Офіційний результат процесу оцінювання й
визнання, який отримано, коли компетентний орган установив, що особа досягла результатів навчання за заданими стандартами. За концепцією Міжнародної стандартної класифікації професій, кваліфікація характеризує здатність
особи виконувати завдання та обов’язки певного виду діяльності, визначається
рівнем і спеціалізацією освіти (формальної, неформальної, інформальної).
Сучасне розуміння кваліфікації як "втілення певної якості" виходить за межі
придатності для професійної діяльності та не обмежується її професійними
ознаками. Рамки (як певне шкалування) кваліфікацій передбачають принципову
їх вимірюваність (визначеність) і градацію. Для забезпечення цього кваліфікації
описуються в термінах результатів навчання, останні виражаються через компе8

тентності (реалізаційні здатності особи). Термін "кваліфікація" охоплює широке
різноманіття результатів формального, неформального, інформального навчання як в освітній системі, так і поза нею. З огляду на провайдера кваліфікацій
вони поділяються на академічні/освітні (надаються освітньою системою на
основі освітніх стандартів) і професійні (надаються переважно роботодавцями
або спільно з ними на основі професійних стандартів, вироблених у сфері праці). У Лісабонській конвенції з визнання кваліфікацій вищої освіти в європейському регіоні (1997 р.), спрямованій на порівнювання і встановлення еквівалентності документів про вищу освіту різних країн, документах Європейського
простору вищої освіти під кваліфікацією також розуміють будь-який ступінь,
звання, диплом або інше свідоцтво, що видане компетентним органом і засвідчує успішне закінчення відповідної програми з вищої освіти.
Дивись також: академічна кваліфікація; Європейська рамка кваліфікацій для навчання
впродовж життя; компетентність/компетентності; Лісабонська конвенція з визнання;
освітні кваліфікації, професійні кваліфікації; Рамка кваліфікацій Європейського простору
вищої освіти; результати навчання; формальна, неформальна, інформальна освіта;
формальне, неформальне, інформальне навчання.

Компетентність/компетентності (Competence, competency/competences,
competencies): За проектом Тюнінг Європейської комісії, це динамічна комбінація знань, розуміння, вмінь, цінностей, інших особистих якостей, що описують
результати навчання за освітньою/навчальною програмою.
Компетентності покладені в основу кваліфікації випускника. Компетентність
(компетентності) як набуті реалізаційні здатності особи до ефективної діяльності
не слід плутати з компетенцією (компетенціями) як наданими особі повноваженнями.
Дивись також: кваліфікація; компетенція/компетенції; проект Тюнінг; результати
навчання; студентоцентрований підхід; формальна, неформальна, інформальна освіта.

Компетенція/компетенції (Competence, competency/competences, Competencies): Надані (наприклад, нормативно-правовим актом) особі (іншому
суб’єкту діяльності) повноваження, коло її (його) службових та інших прав і
обов’язків. Слід розрізняти поняття компетенції/компетенцій від компетентності/компетентностей як набутих реалізаційних здатностей особи.
Дивись також: кваліфікація; компетентність/компетентності; проект Тюнінг;
результати навчання.

Контактні години (Contact hours): Навчальний час, що проводиться студентами в безпосередньому контакті з викладачем.
Дивись також: аудиторні години.
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Контроль якості (Quality control): Процес оцінювання якості, який
сфокусований на вимірюванні якості закладу вищої освіти/вищого навчального
закладу або освітньої/навчальної програми, включає певний набір методів,
процедур, інструментів, що розроблені і використовуються для визначення
відповідності реальної якості встановленим стандартам.
Ключовим елементом контролю якості є система доказів правильності
оцінки якості.
Дивись також: освітні стандарти; якість вищої освіти.

Кредит ЄКТС (Credit ECTS): Одиниця, яка використовується в Європейській кредитній трансферно-накопичувальній системі (ЄКТС) для вимірювання обсягу навчального навантаження студента, потрібного для досягнення
визначених (очікуваних) результатів навчання. Певна кількість кредитів ЄКТС
призначається всім компонентам освітньої/навчальної програми та програмі
в цілому. Кредит ЄКТС може бути присвоєний студенту на підтвердження того,
що оцінювання показало опанування ним певних, наперед визначених результатів
навчання.
Як правило, присвоєний кредит ЄКТС не може бути втрачений, проте за
деяких обставин заклад вищої освіти/вищий навчальний заклад може встановити, що для того, щоб бути визнаними складовою частиною освітньої/навчальної
програми, кредити мають бути присвоєні в певний проміжок часу.
Дивись також: Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система; компетентність/компетентності; навантаження студента; проект Тюнінг; результати
навчання.

Критерії оцінювання (Assessment criteria): Стосовно оцінювання
виконання вимог освітніх/навчальних програм – описи того, що і на якому рівні
має зробити студент для демонстрації досягнення результатів навчання.
Дивись також: компетентність/компетентності; проект Тюнінг; результати навчання;
трициклова система вищої освіти.

Курс (Course): У світовій практиці – частина освітньої/навчальної програми,
яка є автономною й оцінюється окремо та характеризується конкретним набором результатів навчання і відповідними критеріями оцінювання. Освітня/навчальна програма, як правило, складається з певної кількості курсів. За навчальним навантаженням студента курс характеризується певною (рекомендовано уніфікованою або кратною) кількістю кредитів ЄКТС. Курс – синонім
вітчизняного терміна "навчальна дисципліна/модуль" в освітній/навчальній програмі. У певних випадках курс означає освітню/навчальну програму в цілому.
Дивись також: компетентність/компетентності; кредит ЄКТС; модуль; освітня/
навчальна програма; проект Тюнінг; результати навчання.
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Мобільність (Mobility): Ключовий принцип формування європейських
просторів вищої освіти і досліджень, що передбачає різноманітні можливості
для вільного переміщення студентів, викладачів, дослідників, адміністраторів у
цих просторах з метою академічного і загальнокультурного взаємозбагачення,
слугує забезпеченню цілісності зазначених європейських просторів. Важливу
роль у забезпеченні мобільності відіграють основні інструменти Болонського
процесу – Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система, Рамка
кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, Додаток до диплома, а
також європейська і національні системи забезпечення якості вищої освіти.
Дивись також: визнання кредитів; Додаток до диплома; Європейська асоціація
забезпечення якості вищої освіти; Європейська кредитна трансферно-накопичувальна
система; Європейський реєстр забезпечення якості вищої освіти; Рамка кваліфікацій
Європейського простору вищої освіти; якість вищої освіти.

Модуль (Module): Навчальний компонент освітньої/навчальної програми,
у якій кожний такий компонент містить однакову або кратну кількість кредитів
ЄКТС. У різних країнах, освітніх документах модуль може означати компонент
освітньої/навчальної програми, курс, навчальну дисципліну, групу навчальних
дисциплін.
Дивись також: кредит ЄКТС; курс; модуляризація; освітня/навчальна програма;
призначення кредитів; проект Тюнінг; Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої
освіти; результати навчання.

Модуляризація (Modularisation): Підхід до побудови освітньої/навчальної
програми, при якому її компоненти (курси/навчальні дисципліни) мають однаковий або кратний вимір.
За проектом Тюнінг та Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою рекомендовано такі варіанти кредитних вимірів: 5 – 10 – 15
або 6 – 9 – 12 – 15.
Дивись також: Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система; кредит
ЄКТС; модуль; проект Тюнінг.

Навантаження студента (Student workload): Час, який студент (певного
рівня/циклу вищої освіти) потребує для досягнення визначених (очікуваних)
результатів навчання. Цей час охоплює всі види навчальної роботи: лекції,
семінарські і практичні заняття, самостійну роботу, складання екзаменів тощо.
Дивись також: Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система; проект
Тюнінг; результати навчання.

Навчання/навченість (Learning): За Міжнародною стандартною класифікацією освіти, навчання (процес)/навченість (результат) визначається як
будь-яке поліпшення в поведінці, інформованості, знаннях, розумінні, поглядах,
цінностях, уміннях.
Дивись також: Міжнародна стандартна класифікація освіти; освіта.
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Навчання впродовж життя (Lifelong learning, LLL): Процес навчання
за будь-якими формами (формальне, неформальне, інформальне), рівнями (підрівнями, циклами) та періодами (тривалістю) впродовж усього життя людини.
Дивись також: формальна, неформальна, інформальна освіта; формальне, неформальне, інформальне навчання.

Навченість навчатися (Learning to learn): Здатність до організації й
постійного продовження власного індивідуального і/або групового навчання.
Навченість навчатися є однією з ключових компетентностей особи, що визначені Європейським парламентом і Радою Європейського Союзу, та включає
оцінювання своїх навчальних потреб, процесу та прогресу визначення можливостей, подолання перешкод для успішного навчання, відповідну мотивацію і
упевненість.
Дивись також: навчання/навченість; освіта.

Накопичення кредитів (Credit accumulation): Процес послідовного одержання кредитів за навчання в рамках освітньої/навчальної програми, відповідно
до вимог якої потрібно отримати певну кількість кредитів для її успішного
завершення. Кредити присвоюються й накопичуються лише тоді, коли успішне
досягнення студентом визначених (очікуваних) результатів навчання підтверджене оцінюванням. Кредити можуть взаємно визнаватися між освітніми/навчальними
програмами в одному навчальному закладі, між різними закладами в межах
країни або на міжнародному рівні. У будь-якому разі лише заклад освіти/навчальний заклад, що присуджує кваліфікацію, визначає, які кредити, одержані в
інших місцях, можуть бути зараховані як частина роботи, необхідної для
присудження кваліфікації.
Дивись також: Європейська кредитна трансферно-накопичувальна
кваліфікація; кредит ЄКТС; оцінювання студентів.

система;

Національна рамка кваліфікацій, НРК (National Qualifications
Framework, NQF): Цілісний міжнародно зрозумілий опис національної шкали
кваліфікацій у термінах компетентностей, через який усі кваліфікації та інші
навчальні досягнення, зокрема у вищій освіті, можуть бути виражені й співвіднесені між собою в узгоджений спосіб.
Дивись також: дескриптори кваліфікацій; дескриптори циклів/рівнів; Європейська
рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя; кваліфікація; компетентність/компетентності; Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти.

Освіта (Education): За концепцією Міжнародної стандартної класифікації освіти це будь-яка цілеспрямована й організована діяльність для задоволення навчальних потреб (потребу навченості), яку в деяких країнах називають
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окультуренням або підготовкою. Інакше кажучи, освіта – організована й послідовна комунікація заради навченості. При цьому комунікація розглядається як
взаємодія між певною кількістю осіб, що пов’язана з передаванням інформації.
Дивись також: комунікація; Міжнародна стандартна класифікація освіти; навчання/
навченість; формальна, неформальна, інформальна освіта; формальне, неформальне, інформальне навчання.

Освітні стандарти (Educational standards): Стандарти, що виробляються
в освітній системі для забезпечення освіти певного рівня (підрівня, етапу,
циклу) і присудження відповідних освітніх (академічних) кваліфікацій
(ступенів).
Дивись також: академічна кваліфікація; Європейська рамка кваліфікацій для навчання
впродовж життя; кваліфікація; компетентність/компетентності; Національна рамка
кваліфікацій; освітні кваліфікації; Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої
освіти; результати навчання; рівні, цикли вищої освіти.

Освітній компонент (Educational component): Самодостатня і формально
структурована частина освітньої/навчальної програми (наприклад курс, модуль,
навчальна дисципліна, семінар, виробнича практика тощо).
Дивись також: курс; модуль; освітня/навчальна програма.

Освітня програма (Educational programme): Узгоджена сукупність
освітніх компонентів (навчальних дисциплін, модулів, практик тощо), яка
визнана необхідною для присудження певної кваліфікації та описана результатами навчання в термінах компетентностей.
Дивись також: кваліфікація; компетентність/компетентності; курс; модуль; освіта;
освітній компонент; навчання/навченість; результати навчання.

Оцінка (Grade/mark): Будь-яка кількісна або якісна міра на основі
визначених критеріїв, які використовуються для опису результатів оцінювання
в окремій навчальній дисципліні (модулі) або в освітній/навчальній програмі в
цілому.
Дивись також: оцінювання студентів.

Оцінювання студентів (Assessment of individual students): Формалізований
процес визначення рівня опанування студентом запланованих (очікуваних) результатів навчання, що є необхідним для вдосконалення навчального процесу,
підвищення ефективності викладання й розвитку студентів.
Дивись також: оцінка; результати навчання.

Призначення кредитів (Credit assignment): Процес формального визначення в кредитах ЄКТС навчального навантаження студента, необхідного для
опанування певної освітньої/навчальної програми або її компонентів.
Дивись також: Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система; кредит
ЄКТС; навантаження студента; навчальне навантаження; накопичення кредитів; присвоєння кредитів.
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Присвоєння кредитів (Award of credits): Акт надання (зарахування) студентові певної кількості кредитів ЄКТС. Присвоєння кредиту ЄКТС підтверджує, що результати навчання студента оцінено і що студент виконав
вимоги до освітнього/навчального компонента чи кваліфікації.
Дивись також: Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система; кредит
ЄКТС; накопичення кредитів; призначення кредитів; результати навчання.

Професійне визнання (Professional recognition): Стосується права власника кваліфікації на практичну діяльність і відповідний професійний статус.
У межах Європейського Союзу визнання в професійних цілях визначається як
правовий акт, за яким компетентний орган у приймаючій країні визнає, що
кваліфікація, здобута за рубежем, прийнятна для здійснення на її території
законодавчо регульованої професійної діяльності.
Дивись також: академічне визнання; кваліфікація; регульована професія.

Професійні кваліфікації (Professional qualifications): Кваліфікації, які
надаються з урахуванням професійних стандартів, що діють у сфері праці, і
відображають здатність особи виконувати завдання та обов’язки певного виду
професійної діяльності.
За суб’єктом надання професійні кваліфікації поділяються на кар’єрні
(надаються у сфері праці) та освітні (надаються у сфері освіти). Серед професійних кар’єрних кваліфікацій є кваліфікаційні розряди, ранги, класні чини,
категорії, звання тощо.
Дивись також: академічна кваліфікація; Європейська рамка кваліфікацій для навчання
впродовж життя; кваліфікація; компетентність/компетентності; освітні кваліфікації;
професійні кар’єрні кваліфікації; професійні освітні кваліфікації; Рамка кваліфікацій
Європейського простору вищої освіти.

Профіль навчання (Profile of study): Сукупність основних типових
характеристик освітньої/навчальної програми, що відображають специфіку
спрямування вищої освіти.
Серед таких характеристик – орієнтація освітніх/навчальних програм, що
визначає їх тип (А – теоретичний, академічний, В – практичний, професійний).
Орієнтаційні типи характерні для всіх рівнів і циклів вищої освіти – бакалаврського, магістерського та докторського.
Дивись також: бакалавр; доктор; кваліфікація; магістр; освітня/навчальна програма.

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (Framework
for Qualifications of the European Higher Education Area, QF EHEA):
Всеохопна рамка (шкала) кваліфікацій, яка розроблена для закладів вищої
освіти/вищих навчальних закладів Європи, прийнята на Бергенській конфе14

ренції (2005 р.), описує три послідовних цикли вищої освіти: перший, включаючи короткий, (бакалаврський), другий (магістерський) і третій (докторський).
Для опису кваліфікаційних рівнів рамки використовуються Дублінські
дескриптори, що складаються з п’яти видів компетентностей (результатів навчання): знання і розуміння; застосування знань і розуміння; формування
суджень; комунікація; здатність для подальшого навчання, розвитку, а також
кредитний вимір для першого і другого циклів.
Дивись також: дескриптори кваліфікацій; Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя; кваліфікація; компетентність/компетентності; кредит ЄКТС;
результати навчання; цикли вищої освіти.

Результати (Outcomes): Очікувані чи досягнуті результати освітньої/навчальної програми, іншої інституційної діяльності, що підтверджуються певним
переліком індикаторів.
Реальні досягнуті результати відмінні від цілей, які становлять очікувані
(заплановані, бажані) результати.
Дивись також: оцінювання студентів; результати навчання.

Результати навчання (Learning outcomes): Сукупність компетентностей,
що виражають знання, розуміння, вміння, цінності, інші особистісні якості, які
набув студент після завершення освітньої/навчальної програми або її окремого
компонента. Результати навчання в сукупності з критеріями їх оцінювання
визначають мінімальні вимоги до присвоєння кредитів, тоді як виставлення
оцінок ґрунтується на зіставленні реальних навчальних досягнень студента із
мінімальними вимогами. Реальні результати навчання відрізняються від
навчальних цілей (очікуваних результатів) тим, що стосуються навчальних
досягнень студента, тоді як цілі навчання є намірами викладача (запланованими
результатами). Термін "результати навчання" є одним з основних термінів
Болонського процесу і важливий для розуміння та порівняння розмаїття
академічних ступенів (кваліфікацій) в Європі, зміни освітньої парадигми з
процесної на результатну. Останнє означає перехід від підходу в побудові
освітніх/навчальних програм і викладанні, орієнтованого на викладача, до
студентоцентрованого підходу.
Дивись також: академічний ступінь; кваліфікація; компетентність/компетентності;
проект Тюнінг; студентоцентрований підхід.

Рівень кредиту (Credit level): Показник відносного рівня вимог до складності навчального компонента, глибини його вивчення та рівня самостійності
студента. Може пов’язуватися з роком навчання (наприклад, рівні 1/2/3 при
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трирічній освітній/навчальній програмі) і/або змістом курсу (наприклад, базовий, середній, ускладнений).
Дивись також: Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система; кредит
ЄКТС.

Розуміння (Understanding): Теоретичний (концептуальний) рівень опанування знань, що дає змогу не лише фактично знати, що, де і коли відбувається,
а й пояснити, чому і як здійснюється те чи інше явище.
Дивись також: знання; навчання/навченість; освіта; вміння; цінності.

Стандарти (Standards): Положення (норми), що визначають певний
рівень вимог до змісту, якості та умов її оцінювання. Стосовно закладів вищої
освіти/вищих навчальних закладів стандарти містять визначення того, що має
бути досягнуто цими закладами для акредитації чи сертифікації їх або їхніх
освітніх/навчальних програм. Щодо освітніх/навчальних програм, то стандарти
включають опис результатів навчання, необхідних для присудження кваліфікації.
Дивись також: акредитація; освітні стандарти, компетентність/компетентності;
професійні стандарти; результати навчання; якість вищої освіти.

Студентоцентрований підхід (Student-centred approach/Learner-centered
approach): Передбачає розроблення освітніх/навчальних програм, які зосереджуються на результатах навчання, враховують особливості пріоритетів
особи, що навчається, ґрунтуються на реалістичності запланованого навчального
навантаження, яке узгоджується із тривалістю освітньої/навчальної програми.
При цьому студентові надаються більші можливості стосовно вибору змісту,
темпу, способу та місця навчання.
Дивись також: навчальне навантаження; результати навчання.

Ступінь (Degree): Офіційна освітня кваліфікація, яка присуджується закладом вищої освіти/вищим навчальним закладом після успішного завершення
відповідної освітньої/навчальної програми. Порівняно з академічним ступенем
є більш широким поняттям, оскільки охоплює також професійні освітні кваліфікації.
Дивись також: академічна кваліфікація; академічний ступінь; освітні кваліфікації,
професійні кваліфікації; рівень освіти; ступені першого, другого, третього циклів; цикли
вищої освіти.

Ступінь другого циклу (Second cycle degree): Освітня кваліфікація, що
присуджується закладом вищої освіти/вищим навчальним закладом після успішного завершення другого циклу вищої освіти за Болонською класифікацією
з тривалістю навчання 1 – 2 роки та навчальним навантаженням 60 – 120 кредитів
ЄКТС. Ступінь другого циклу, який називають магістерським, надається на
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основі здобутого раніше ступеня першого циклу або в разі інтегрованого ступеня на основі третього освітнього рівня за Міжнародною стандартною класифікацією освіти.
Дивись також: кредит ЄКТС; магістр; Міжнародна стандартна класифікація
освіти; ступінь першого циклу; ступінь третього циклу; рівень освіти; трициклова система
вищої освіти; цикли вищої освіти.

Ступінь першого циклу (First cycle degree): Освітня кваліфікація, що
присуджується закладом вищої освіти/вищим навчальним закладом після
успішного завершення першого циклу вищої освіти за Болонською класифікацією з тривалістю навчання не менше трьох років та навчальним навантаженням 180 – 240 кредитів ЄКТС. Ступінь першого циклу, який зазвичай називають
бакалаврським, надається на основі третього освітнього рівня за Міжнародною
стандартною класифікацією освіти.
Дивись також: бакалавр; кредит ЄКТС; Міжнародна стандартна класифікація
освіти; ступінь другого циклу; ступінь третього циклу; рівень освіти; трициклова система

Ступінь третього циклу (Third cycle degree): Освітня кваліфікація, що
присуджується закладом вищої освіти/вищим навчальним закладом після
успішного завершення третього циклу вищої освіти за Болонською класифікацією
з тривалістю навчання 3 – 4 роки і передбачає обов’язкове проведення науководослідницької роботи. Ступінь третього циклу, який називають докторським,
надається на основі здобутого раніше ступеня другого циклу або в певних
випадках – першого циклу вищої освіти.
Дивись також: бакалавр; кредит ЄКТС; магістр; Міжнародна стандартна
класифікація освіти; ступінь першого циклу; ступінь другого циклу; рівень освіти;
трициклова система вищої освіти; цикли вищої освіти.

Трансфер (Transfer): Процес зарахування кредитів, присвоєних в одному
освітньому закладі і визнананих в іншому, як правило, з метою отримання
(присудження) кваліфікації.
Дивись також: Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система; кредит
ЄКТС; визнання кредитів.

Уміння (Skills): Здатність до застосування знань і розуміння для виконання завдань та розв’язання проблем. Уміння бувають когнітивними (інтелектуально-творчими) на підставі логічного, інтуїтивного, творчого мислення
або практичними на основі спритності, майстерності з використанням методів,
матеріалів, інструкцій та інструментів.
Дивись також: знання; навчання/навченість; комунікація; освіта; розуміння; цінності.
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1.2. Визначення понять і термінів, що використовуються
в даному Положенні
Бал – це одиниця кількісної оцінки успішності засвоєння кожної навчальної
дисципліни освітньої програми. Бал є цілим числом. Максимальне значення
балів дорівнює 100 для кожної навчальної дисципліни, практики, курсового
проекту/роботи, етапу виконання проектного завдання (навчання) з навчальної
дисципліни у складі групи (ПНГ), тренінгу за семестр.
Бальна оцінка з навчальної дисципліни – це кількість балів, одержаних
у підсумку впродовж семестру, тобто сума балів, нарахованих за успішно
виконані елементи обсягу дисципліни.
Бальна розкладка – це розподіл балів за елементами обсягу навчальної
дисципліни, що завершуються елементами контролю. Цей розподіл вказується
в робочій програмі дисципліни.
Екзаменаційна складова бальної оцінки – це частина бальної оцінки,
яку студент може набрати тільки під час складання іспиту з навчальної дисципліни.
Звітна складова бальної оцінки – це частина бальної оцінки, яку студент
може набрати тільки під час захисту виконаного курсового проекту/роботи,
виконання етапів ПНГ, тренінгу або практики.
Компонент своєчасності – це елемент, що стимулює ритмічність роботи
протягом семестру. Виражається у балах, що входять у бальну розкладку, і виставляється лише студентам, які без запізнення звітують за передбаченими
елементами контролю, такими, як: лабораторні, контрольні роботи, тести,
колоквіуми, етапи виконання курсового проекту/роботи, етапи ПНГ, тренінги.
Міжнародна оцінка в системі ECTS за допомогою літер – це значення
оцінки у вигляді літери, отриманої наприкінці семестру шляхом перетворення
бальної оцінки за спеціальною таблицею. Ця оцінка відповідає прийнятій
міжнародній системі ECTS за допомогою літер.
Навчальна дисципліна (її частина або модуль) – це вид навчальної роботи,
за якою навчальним планом передбачена форма контролю – іспит або залік.
Оцінка з навчальної дисципліни – це цілочисельне значення традиційної
п’ятибальної шкали, що отримується наприкінці семестру після складання іспиту, одержання заліку, захисту практики, курсового проекту/роботи, виконання етапів ПНГ, тренінгу шляхом перетворення 100-бальної оцінки.
Рейтинг – це розрахункова величина, що дає можливість порівнювати
підсумкові показники успішності студентів. Від має два варіанти: семестровий
рейтинг і підсумковий рейтинг.
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Семестровий рейтинг – це розрахункова величина, що визначає
показники успішності студента тільки за минулий семестр.
Підсумковий рейтинг – це розрахункова величина, що визначає загальний
показник успішності студента за всі попередні семестри.
Семестрова складова бальної оцінки – це частина бальної оцінки, яку
студент має можливість набрати протягом семестру за елементи обсягу
дисципліни, визначені робочою програмою, або за етапи виконання курсового
проекту/роботи, етапи ПНГ, тренінгу або практики.

1.3. Організація навчального процесу
Навчальний процес у вищих навчальних закладах – це система організаційних i дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на
певному освітньо-кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів
освіти.
Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності і безперервності та реалізується в рамках компетентнісного підходу.
Компетентнісний підхід – це підхід до визначення результатів навчання,
що базується на їх описі в термінах компетентностей. Компетентнісний підхід є
ключовим методологічним інструментом реалізації цілей Болонського процесу
та за своєю сутністю є студентоцентрованим.
Навчальний процес органiзується з урахуванням можливостей сучасних
інформаційних технологій навчання та спрямований на формування освіченої,
гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових
знань, професійної мобiльностi та швидкої адаптації до змін i розвитку в
соцiально-культурнiй сфері, у галузях техніки й технологій, економіки та
системах управління.
Навчальний процес в університеті здійснюється в таких формах:
 навчальні заняття;
 виконання індивідуальних завдань;
 самостійна робота студентів;
 практична підготовка;
 контрольні заходи.
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1.4. Методи і форми навчання
Лекція – це логічно вивершений, науково обґрунтований і систематизований
виклад певного наукового або науково-методичного питання, ілюстрований, за
необхідності, засобами наочності та демонстрацією дослідів.
Лекція є однією з основних організаційних форм навчальних занять і
водночас методів навчання у вищій школі. Вона покликана формувати у студентів основи знань з певної наукової галузі, а також визначати напрям, основний зміст і характер усіх інших видів навчальних занять та самостійної роботи
студентів з відповідної навчальної дисципліни.
Проблемна лекція спрямована на розвиток логічного мислення студентів
і характеризуються тим, що коло питань обмежується двома-трьома ключовими
моментами, увага студентів концентрується на матеріалі, що не знайшов
відображення в підручниках, використовується досвід закордонних навчальних
закладів з роздаванням студентам під час лекції друкованого матеріалу та виділенням головних висновків з питань, що розглядаються. При читанні лекцій
студентам ставляться запитання для самостійного розмірковування, проте лектор
сам відповідає на них, не чекаючи відповідей студентів. Система запитань під
час лекції відіграє активізуючу роль, примушує студентів сконцентруватися і
почати активно мислити в пошуках правильної відповіді.
Лекція-візуалізація – основний зміст лекції представлено в образній формі
(у вигляді малюнків, графіків, схем). Візуалізація розглядається тут як спосіб
інформації за допомогою різних знакових систем.
Лекція вдвох – це робота двох викладачів (викладача і студента), які читають лекцію на одну й ту ж тему і взаємодіють на проблемно-організаційному
матеріалі, як між собою, так і зі студентами.
Лекція-прес-конференція – зміст оформляється за запитом студентів із
залученням декількох викладачів.
Лекція-консультація близька за типом до лекції-прес-конференції. Різниця полягає в тому, що запрошений (кваліфікований фахівець) недостатньо
володіє методами педагогічної діяльності. Консультування через лекцію дає
змогу активізувати увагу студентів.
Лекція-провокація, або лекція із запланованими помилками, формує
вміння студентів оперативно аналізувати, орієнтуватися в інформації та оцінювати її. Може використовуватися як метод "живої ситуації".
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Лекція-діалог – зміст подається через серію запитань, на які студент
повинен відповідати безпосередньо під час лекції. До цього типу належить
лекція із застосуванням техніки "зворотного зв’язку", а також програмована
лекція-консультація.
Лекція із застосуванням ігрових методів передбачає використання методів мозкової атаки, методів конкретних ситуацій та інших, коли студенти самі
формулюють проблему і самі намагаються її вирішити.
Семінарські заняття – це форма навчального заняття, при якій викладач
організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти
готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань.
Семінарські заняття можуть проводитися у формі бесіди, рецензування та
обговорення рефератів і доповідей, дискусій тощо.
Семінари-дискуcії передбачають обмін думками і поглядами учасників з
приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати
погляди та переконання, виробляють уміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших, критично підходити до власних
поглядів.
Практичні заняття – це форма навчального заняття, на якому викладач
організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни і формує вміння та навички їх практичного застосування
шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.
Основна мета практичного заняття – розширення, поглиблення й деталізація теоретичних знань, одержаних студентами на лекціях і в процесі самостійної роботи, спрямування їх на підвищення рівня засвоєння навчального
матеріалу, формування вмінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного
мовлення студентів.
Лабораторні заняття – це організаційна форма навчального заняття, на
якому студент під керівництвом викладача особисто проводить експерименти
чи досліди у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з використанням
устаткування, пристосованого до умов навчального процесу. В окремих
випадках лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального
професійного середовища.
Основною метою лабораторного заняття є практичне підтвердження окремих теоретичних положень певної навчальної дисципліни, набуття практичних
вмінь і навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, комп’ютерною
технікою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній
галузі.
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Індивідуальне заняття – це форма навчального заняття, що проводиться
з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття
індивідуальних творчих здібностей.
Тренінг – це форма навчання, в процесі якого всі його учасники на
власному досвіді опановують інструменти для виконання певної роботи,
внаслідок чого студент переходить від усвідомленого незнання до усвідомленої
компетентності.
Майстер-клас – це форма ефективного професійного, активного навчання.
Відрізняється від семінару тим, що під час майстер-класу ведучий-спеціаліст
розповідає і, що ще більш важливо, показує, як застосовувати на практиці нову
технологію або метод.
Мозкові атаки – це форма навчання із застосуванням колективний методу
пошуку нових ідей і рішень. Учасникам пропонується висловлювати якомога
більшу кількість різних варіантів вирішення проблеми, в тому числі найбільш
фантастичних і нереальних. Потім із загального числа ідей вибираються найкращі й аналізуються. Вибрані і проаналізовані ідеї намагаються втілити на
практиці.
Кейс-метод, або метод аналізу конкретних ситуацій, – це форма навчання із використанням опису реальних економічних, соціальних і бізнес-ситуацій.
Учасники повинні проаналізувати ситуацію, розібратися в суті проблем,
запропонувати можливі їх рішення і вибрати найкращі з них. Кейси базуються
на реальному фактичному матеріалі або ж наближені до реальної ситуації.
Модерація – це спосіб проведення обговорення, який швидко приводить
до конкретних результатів, дає можливість усім присутнім брати участь у процесі знаходження рішень проблеми, відчуваючи при цьому повну відповідальність за результат. Модерацією називають спробу одного або, краще, двох
людей зробити можливим і полегшити процес навчання групи, при цьому не
втручаючись у його суть.
Коучинг – це процес, спрямований на підтримку поліпшення навичок, вмінь,
потенціалу та креативності, якими вже володіє студент (слухач). Головною відмінною рисою коучингу є те, що він не спирається на знання, досвід, мудрість
чи передбачення коуча, а, головним чином, на здатність людини вчитися
самому і творчо діяти.
Презентація, або виступи перед аудиторією, використовуються для представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання
індивідуальних завдань, інструктажу і демонстрації нових товарів та послуг.
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Рольові ігри, або інсценізація, – це форма активізації студентів, за якої
вони задіяні в процесі інсценізації певної виробничої ситуації в ролі безпосередніх учасників подій.
Дидактична гра – це метод імітації (наслідування, відображення) прийняття управлінських рішень у різноманітних ситуаціях шляхом гри (програвання, розігрування) за правилами, що вже вироблені або виробляються самими
учасниками, який реалізується через самостійне вирішення студентами поставленої проблеми за умови недостатності необхідних знань, коли вони змушені
самостійно опанувати новий зміст або шукати нові зв’язки в уже засвоєному
матеріалі.
Бізнес-симуляція – це форма організації навчальної діяльності, що є
інтерактивним моделюванням економічної системи, яка за своїми внутрішніми
умовами максимально наближена до відповідної реальної економічної одиниці:
підрозділу чи всього підприємства, галузі, держави. Така форма навчання надає
можливість студентам спробувати себе у певній ролі (керівника, президента
компанії) та дослідити систему роботи певного підприємства. Учасники симуляції вирішують професійно-орієнтовані завдання, такі, як: оптимізація прибутку фірми, укладання договорів, продаж акцій компанії тощо. Симуляції
характеризуються високим ступенем зацікавленості учасників, котрі цілком
поринають у гру, втілюються у свою роль, уболівають за результат роботи, оскільки від командного духу та швидкості прийняття рішень залежить загальний
результат гри. Симуляції впорядковують як фахові знання, так і знання іноземної мови студентів, готують останніх до прийняття у майбутній діяльності швидких
та вмотивованих бізнес-рішень, сприяють формуванню навичок стратегічного
мислення й планування, розвивають уміння працювати в команді тощо.
Інтерактивне дистанційне навчання – це сукупність педагогічних технологій (форм навчання), що базуються на принципах відкритого і комп’ютерного
навчання та активних методах навчання у спілкуванні в інформаційному освітньому
просторі, для організації освіти користувачів, розподілених у просторі та часі.
Самостійна робота студента – це основний засіб оволодіння навчальним
матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота
студента відноситься до інформаційно-розвиваючих методів навчання і є
основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від
обов’язкових навчальних занять.
Співвідношення аудиторної і самостійної роботи студента у загальному
обсязі навчального часу, який відводиться на вивчення навчальної дисципліни,
в середньому в усьому світі становить 1:3.
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Існують такі види самостійної роботи студентів за цільовим призначенням:
1. Вивчення нового матеріалу: читання та конспектування літературних
джерел інформації; перегляд відеозаписів; прослуховування лекцій магнітних
записів; інші види занять.
2. Поглиблене вивчення матеріалу: підготовка до контрольних, практичних, лабораторних робіт, колоквіумів, семінарів; виконання типових задач; інші
види занять.
3. Вивчення матеріалу з використанням елементів творчості: проведення
лабораторних робіт з елементами творчості; розв’язання нестандартних задач;
виконання розрахунково-графічних робіт і курсових проектів; участь у ділових
іграх і в розборі проблемних ситуацій; написання рефератів і доповідей із заданої
теми; інші види занять.
4. Удосконалення теоретичних знань і практичних навичок в умовах
виробництва: навчальні практикуми, робота на філіях кафедр; усі види практик;
дипломне проектування; інші види занять.
Консультація – це форма навчального заняття, при якій студент отримує
відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних
теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Вони
проводяться протягом семестру – поточні консультації, семестрові та перед
контрольним заходом – екзаменаційні. У процесі консультацій, особливо
поточного консультування, допускається діагностичне тестування знань
студентів для виявлення ступеня засвоєння окремих теоретичних положень,
теорій, закономірностей, рівня сформованості практичних умінь і навичок та
перевірки ефективності прийомів і методів навчання, що використовуються під
час аудиторних занять.
Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи
студентів, залежно від того, чи викладач консультує студентів з питань,
пов’язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань
навчальної дисципліни.

2. Загальні положення
2.1. Положення "Про порядок оцінювання результатів навчання студентів
за накопичувальною бально-рейтинговою системою" в Харківському національному
економічному університеті визначає єдині підходи до використання накопичувальної бально-рейтингової системи (НБРС) для всіх структурних підрозділів
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(кафедр, факультетів, відділів), напрямів підготовки та спеціальностей, освітньокваліфікаційних рівнів підготовки студентів денної форми навчання.
2.2. Накопичувальна бально-рейтингова система є основним елементом
управління навчальним процесом і призначена для регулярного оцінювання
якості його результатів. Основна мета введення НБРС – комплексна оцінка
результатів навчальної діяльності студентів при засвоєнні всіх освітньопрофесійних програм Галузевого стандарту освіти, що реалізуються в ХНЕУ
для студентів денної форми навчання.
2.3. Накопичувальна бально-рейтингова система оцінки успішності
дозволяє студентам:
усвідомити необхідність систематичної роботи щодо виконання індивідуального навчального плану;
своєчасно оцінити стан своєї роботи з вивчення навчальної дисципліни,
виконання всіх видів навчального навантаження до початку екзаменаційної сесії;
розвивати здібності студентів до самооцінки як засобу саморозвитку і
самоконтролю;
протягом семестру вносити корективи в самостійну роботу.
2.4. Накопичувальна бально-рейтингова система оцінки успішності
дає можливість викладачам:
планувати навчальний процес з дисципліни і стимулювати систематичну
роботу студентів протягом усього навчального семестру;
підвищити у студентів конкуренцію в навчанні для активізації особистісного фактора на основі оцінки реального місця, який займає студент серед
однокурсників відповідно до своїх результатів;
своєчасно вносити корективи в організацію навчального процесу,
методи і засоби навчання, що використовуються.
2.5. Накопичувальна бально-рейтингова система оцінки успішності
студентів на рівні університету сприяє:
удосконаленню системи управління якістю освіти на основі упорядкування та розширення можливостей застосування різних видів і форм поточного та проміжного контролю якості процесу й результатів навчання;
розвитку системи моніторингу якості освіти для накопичення й представлення всім зацікавленим особам, у тому числі батькам студентів, інформації про навчальні досягнення студента, групи, потоку за будь-який проміжок часу;
включенню в Болонський процес на основі впровадження сучасних
технологій оцінювання результатів навчання і вимог освітньо-професійних
програм (ОПП).
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2.6. Організація навчального процесу на основі накопичувальної бальнорейтингової системи вимагає:
сполучення з Європейською системою заліку та накопичення кредитів
(ЄСЗНК);
особистої участі кожного студента у формуванні свого індивідуального
навчального плану на основі вільного вибору навчальних дисциплін (модулів);
залучення в навчальний процес кураторів, які допомагають студентам у
формуванні індивідуального навчального плану та освітньої траєкторії;
повної забезпеченості навчального процесу всіма необхідними методичними і навчальними матеріалами, а також автоматизованою системою підрахунку
рейтингів та їх моніторингу (електронний журнал).
2.7. Дане Положення, а також розроблені кафедрами методичні рекомендації щодо підрахунку рейтингу студентів у процесі поточного та модульного
контролю успішності є обов’язковими складовими освітньо-професійних програм.
2.8. Розробка та реалізація НБРС вимагають більш цілеспрямованої й
інтенсивної навчально-методичної та виховної роботи викладачів ХНЕУ. Організація такої роботи передбачає підвищення якості планування і контролю
навчально-методичної діяльності кожного викладача.
2.9. Введення накопичувальної бально-рейтингової системи сприяє
вирішенню таких основних завдань, як:
інтеграція вітчизняної системи вищої професійної освіти в єдиний
Європейський освітній простір та систему ЄСЗНК;
упровадження кредитно-модульної системи навчання відповідно до
вимог Галузевих стандартів ОПП;
посилення контролю систематичності навчальної діяльності студентів
при засвоєнні ОПП за напрямом підготовки (спеціальністю);
підвищення об’єктивності і порівнянності оцінок результатів навчальної
діяльності студентів для отримання більш повної інформації про якість результатів освіти в системі управління навчально-виховним процесом ХНЕУ;
підвищення конкурентоспроможності випускників ХНЕУ на українському
та міжнародному ринках праці;
підвищення мотивації навчальної діяльності студентів в умовах збільшення числа індивідуальних програм навчання, особистісно-орієнтованого характеру
навчання, відповідальності за результати самостійної роботи з вивчення навчальних дисциплін протягом семестру, мотивації до виконання науково-дослідної
діяльності та соціальної активності студентів;
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отримання більш повної інформації про рівень і динаміку професійноособистісного розвитку студентів, про персональні освітні та науково-дослідні
досягнення студентів для прийняття обґрунтованих рішень за різними формами заохочень і вдосконалення якості освіти;
підвищення дисципліни студентів у навчальному процесі і скорочення
числа пропусків занять без поважних причин;
проведення моніторингу засвоєння вимог Галузевого стандарту ОПП у
рамках компетентнісного підходу в ХНЕУ.
2.10. Дане Положення має на меті вдосконалення системи оцінки
результатів навчання й засвоєння знань, вмінь, комунікацій, автономності та
відповідальності студентів, сприяння формуванню системних і систематичних
знань та ритмічній самостійній роботі студентів упродовж семестру та всього
періоду навчання, підвищення об’єктивності оцінювання та адаптацію до
вимог, визначених Європейською системою залікових ECTS-кредитів (ECTSCredits) у рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу
(КМСОНП).
2.11. Положення унормовує організацію поточного, модульного, підсумкового/семестрового контролю результатів навчання студентів, проведення
практик і державної атестації та методику переведення показників академічної
успішності за 100-бальною системою в систему оцінок за національною
шкалою та здійснення ранжування за шкалою ECTS-рейтинг (ECTS-Grade).
2.12. Оцінювання результатів навчання студентів за кредитномодульною системою сприяє:
реалізації підходу до оцінки рівня готовності випускника університету
до майбутньої професійної діяльності на основі компетентностей;
підвищенню мотивації студентів до систематичної активної роботи
впродовж усього періоду навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним
рівнем, переорієнтації їхніх цілей лише з отримання позитивної оцінки на формування компетентностей;
відповідності переліку, форм та змісту контрольних заходів і завдань
робочій навчальній програмі дисципліни;
відкритості контролю, який базується на ознайомленні студентів на
початку вивчення дисципліни з її змістом, формами, видами контрольних завдань,
критеріями та порядком їх оцінювання (робоча навчальна програма відповідної
дисципліни розміщується на сайті факультету, кафедри, персональної навчальної
системи (ПНС) викладача);
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подоланню елементів суб’єктивізму при оцінюванні результатів навчання, що забезпечується впровадженням, крім традиційного опитування, інших різноманітних форм контролю, оцінюванням усіх видів навчальної роботи
студента впродовж семестру (самостійної роботи, виступів на засіданнях
наукових гуртків, конференцій тощо), які визначаються робочою навчальною
програмою дисципліни (РНП), що є нормативним документом Харківського
національного економічного університету. РНП розробляється професорами та
провідними доцентами, які викладають дисципліну, на основі навчальної
програми та плану, доводиться до студента (електронний варіант) на початку
вивчення даної дисципліни;
забезпеченню належних умов для вивчення програмного матеріалу всіх
навчальних дисциплін і підготовки до контрольних заходів;
розширенню можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності навчального
процесу.
2.13. Додаткові умови та вимоги щодо порядку оцінювання результатів
успішності навчання студентів визначаються кафедрою з урахуванням специфіки та особливостей напряму підготовки/спеціальності та зазначаються у відповідних методичних рекомендаціях. Методичні рекомендації щодо формування семестрової накопичувальної бально-рейтингової системи оцінювання
результатів успішності навчання студентів подано в додатку А.
2.14. Довідник користувача ЄКТС дає можливість користуватись будьякою шкалою оцінювання, проте доцільним є врахування раніше накопиченого
досвіду.
Рекомендується використовувати розширену шкалу підсумкового контролю:
позитивні оцінки – "відмінно" (90 та вище балів), "добре" (74 – 89 балів),
"задовільно" (60 – 73 бали), негативні оцінки – "незадовільно" (1 – 59 балів):
1 – 34 бали – передбачає повторне вивчення навчальної дисципліни, 35 – 59 балів – перескладання навчальної дисципліни.

3. Види, форми контролю та їх визначення
3.1. Система оцінювання результатів успішності засвоєння знань, вмінь,
комунікацій, автономності та відповідальності студентів, що відповідає певному рівню Національної рамки кваліфікацій України з кожної дисципліни,
включає поточний, модульний (відповідно до визначеного змістового модуля)
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та підсумковий/семестровий контроль результатів навчання, оцінювання результатів практик і державну атестацію за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем.
Рекомендації щодо підрахунку рейтингових балів з навчальної дисципліни за
видами перевірок подано в додатках Б, В.
3.1.1. Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час
проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 60 балів; мінімальна сума,
що дозволяє студенту складати іспит, – 35 балів).
3.1.2. Модульний контроль проводиться з урахуванням поточного
контролю за відповідний змістовий модуль і має на меті інтегровану оцінку
результатів навчання студента після вивчення матеріалу з логічно завершеної
частини дисципліни – змістового модуля. Модульний контроль рекомендується
проводити у формі колоквіуму (рекомендована структура змісту подана у
додатку Д) або модульної контрольної роботи за відповідний змістовий модуль.
3.1.3. Підсумковий/семестровий контроль проводиться у формі іспиту
чи заліку, визначених навчальним планом у терміни, передбачені графіком
навчального процесу.
3.2. З навчальної дисципліни, яка вивчається впродовж двох та більше
семестрів, семестровий контроль здійснюється кожен семестр у формі,
передбаченій навчальним планом. Підсумкова оцінка проставляється за
результатами останнього семестру, яка вноситься в додаток до диплома.
Семестрові оцінки враховуються при визначенні стипендії та рейтингу
студента.
Приклад. Навчальна дисципліна "Економіка підприємства" вивчається протягом 3 – 4 семестрів. Навчальним планом передбачено у третьому семестрі залік, а у четвертому – іспит.
Для отримання заліку, студенту необхідно набрати за поточний контроль не менше 60 балів
за семестр із 100 можливих, які заносяться у залікову "Відомість обліку успішності" (додаток Е).
Для отримання позитивного результату за підсумковий контроль студенту необхідно
набрати за іспит не менше 25 балів із 40 можливих, при умові отримання 35 балів із
60 можливих за поточний контроль. Результати підсумкового контролю заносяться у
екзаменаційну "Відомість обліку успішності" (додаток Ж).
Студент набрав 35 балів за поточний контроль і 25 балів за іспит: підсумкова оцінка
складає 60 балів (35 + 25). Студент набрав 55 балів за поточний контроль (25 балів –
поточний контроль, 30 балів – колоквіум або комплексна контрольна робота) і 30 балів за
іспит: підсумкова оцінка складає 85 балів.
Випадки, коли студент не атестований: набрав 59 балів (35 балів – поточний
контроль і 24 бали – іспит); 58 балів (40 балів – поточний контроль і 18 балів – іспит).

3.3. Навчальна дисципліна ділиться на логічно пов’язані змістові модулі
(додаток Д). Змістовий модуль може об’єднувати декілька навчальних дисцип29

лін. Він, як правило, завершується колоквіумом у письмовій або усній формі,
чи модульним тестом (простим, комбінованим, перехресним, розширеним), чи
комплексною контрольною роботою. Рішення кафедри про форму контролю
обов’язково доводиться до відома студентів на початку першого тижня семестру.
3.4. Підсумкова кількість балів за змістовий модуль може виставлятися за
вибором викладача:
а) як сума балів за всіма поточними формами контролю, передбаченими
робочою навчальною програмою дисципліни;
б) як сума балів за всіма формами контролю плюс оцінка за колоквіум;
в) лише за результатами колоквіуму, у випадку, коли навчальна дисципліна
має 2 – 3 кредити.
3.5. Кількість контрольних заходів із кожної навчальної дисципліни
визначається робочою навчальною програмою і залежить від:
 обсягу кредитів за даною дисципліною;
 кількості годин, відведених на семінарські, практичні та лабораторні
заняття;
 кількості змістових модулів;
 форми семестрового контролю.
З урахуванням зазначеного допускається планування одного колоквіуму
(модульної контрольної роботи) з навчальної дисципліни.
3.6. Поточний контроль:
3.6.1. Усне опитування – це найбільш поширений метод контролю
знань студентів. Під час усного контролю встановлюється безпосередній
контакт між викладачем і студентом, у процесі якого викладач отримує широкі
можливості для вивчення індивідуальних особливостей засвоєння студентами
навчального матеріалу
3.6.2. Фронтальне опитування проводиться у формі бесіди викладача
з групою. За його допомогою викладач може перевірити виконання студентами
домашнього завдання, з’ясувати готовність групи до вивчення нового матеріалу, визначити сформованість основних понять, засвоєння нового навчального матеріалу, який тільки що розглядався на занятті.
3.6.3. Індивідуальне опитування передбачає ґрунтовні, розгорнуті відповіді студентів на запитання, що стосуються досліджуваного навчального
матеріалу. Питання індивідуального опитування стимулюють студентів логічно
мислити, порівнювати, аналізувати, доводити, підбирати переконливі приклади,
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки й робити обґрунтовані висновки.
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3.6.4. Письмові контрольні роботи – це ефективний метод перевірки й
оцінки знань, вмінь і навичок студентів, а також їх творчих здібностей, що дає
можливість у найбільш короткий термін одночасно перевірити засвоєння навчального матеріалу всіма студентами групи та визначити напрями для індивідуальної
роботи з кожним. Однорідність робіт, що виконуються студентами, дозволяє
пред’являти до всіх однакові вимоги й об’єктивно оцінювати результати навчання.
3.6.5. Диктанти використовують для підготовки студентів до засвоєння та застосування нового матеріалу, формування вмінь та навичок, узагальнення вивченого матеріалу й перевірки самостійності виконання домашнього
завдання. Для диктантів підбирають запитання, що не потребують тривалого
обміркування і на які можна дати коротку письмову відповідь.
3.6.6. Тестування – це перевірка знань, що здійснюється у формі
відповідей студентів на різні запитання. Тестовий контроль дає можливість при
незначних витратах аудиторного часу перевірити всіх студентів. Чим більше
тестових завдань, тим надійніше оцінка знань. В окремих випадках при оцінці
знань використовують набір із 100 – 200 запитань, обмежуючи час міркування
над кожним. Це серйозна перевірка, що вимагає хорошої підготовленості.
Головні особливості тестів:
тести повинні бути "закритими", тобто мати варіанти відповідей;
запитання мають бути стислими й абсолютно зрозумілими;
оптимальна кількість відповідей не повинна перевищувати 4 – 6. Кожен
варіант відповіді повинен бути стислим і абсолютно зрозумілим.
3.6.7. Колоквіум – це форма перевірки й оцінювання знань студентів у
системі освіти у вищих навчальних закладах. Становить проміжний мініекзамен, що проводиться за ініціативою викладача для перевірки результатів
навчання з декількома розділами (темами).
3.6.8. Індивідуальні навчально-дослідні завдання – це завдання, які видаються студентам у терміни, що передбачені вищим навчальним закладом.
Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно при консультуванні
викладачем. Допускаються випадки виконання комплексної тематики кількома
студентами.
3.6.9. Твори та реферати використовуються для повторення й узагальнення навчального матеріалу. Вони дозволяють систематизувати знання
студентів та перевірити вміння розкрити тему. У процесі підготовки твору або
реферату студент мобілізує й актуалізує наявні знання, самостійно набуває
нових знань, що необхідні для розкриття теми, зіставляє їх зі своїм життєвим
досвідом та чітко усвідомлює свою життєву позицію. При перевірці таких робіт
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викладач звертає увагу на відповідність роботи темі, повноту розкриття теми,
послідовність викладу та самостійність судження.
3.6.10. Есе – це твір-роздум невеликого обсягу з вільною композицією,
що виражає індивідуальні враження, міркування за конкретним питанням або
проблемою. Есе припускає вираження автором своєї точки зору, особистої
суб’єктивної оцінки предмета міркування, дає можливість нестандартного
(творчого), оригінального висвітлення матеріалу. На відміну від інших методів
контролю і перевірки знань, метою есе є діагностика продуктивної, творчої складової пізнавальної діяльності студентів, яка передбачає аналіз інформації, його
інтерпретацію, побудову міркувань, порівняння фактів, підходів і альтернатив,
формулювання висновків та особисту оцінку автора.
3.7. Підсумковий контроль:
3.7.1. Курсова робота – це один із видів індивідуальних завдань
інтегрованого навчально-дослідного, творчого чи проектно-конструкторського
характеру, який має на меті не лише поглиблення, узагальнення й закріплення
знань студентів з навчальної дисципліни, а й застосування їх при вирішенні
конкретного фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з
навчальною та науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою,
лабораторним обладнанням, використовуючи сучасні інформаційні засоби та
технології. Таким чином студент формує свою професійну компетентність.
Курсова робота – це окремий заліковий кредит навчальної дисципліни, що оцінюється як самостійний вид навчальної діяльності студента.
Обсяг часу на виконання та захист курсової роботи студентом – складова
частина часу на самостійну роботу студента в межах обсягу годин, що виділено
на дану дисципліну за навчальним планом. Кінцевим етапом виконання курсової роботи/проекту є її захист. Рекомендації щодо формування бально-рейтингової оцінки виконання курсових робіт/проектів надано у додатках З, В.
3.7.2. Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці
засвоєння студентом навчального матеріалу з певної навчальної дисципліни та
на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на практичних,
семінарських, лабораторних заняттях та самостійної робити.
3.7.3. Семестрові екзамени – це форма оцінки підсумкового засвоєння
студентами теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної
дисципліни, що проводиться як контрольний захід.
Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного
матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності
творчого використання накопичених знань, вміння сформувати своє ставлення
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до певної проблеми навчальної дисципліни тощо. В умовах реалізації компетентнісного підходу екзамен оцінює рівень засвоєння студентом компетентностей, що передбачені кваліфікаційними вимогами.
3.7.4. Звіти з практичної підготовки – це форма оцінки підсумкового
засвоєння студентами практичних знань, вмінь та навичок, що були здобуті в
процесі проходження практичної підготовки.
3.7.5. Кваліфікаційні випробування (державні екзамени) – це форма
підсумкового контролю, що проводиться на завершенні певного освітньокваліфікаційного рівня з метою визначення фактичної відповідності підготовки
випускників нормативним освітньо-кваліфікаційним вимогам.
3.7.6. Дипломна робота/проект – це індивідуальне завдання інтегрованого науково-дослідного, творчого чи проектно-конструкторського характеру, яке студент виконує на завершальному етапі фахової підготовки і яке є
однією з форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння застосовувати їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних, соціальних та виробничих завдань.

4. Поточний контроль
4.1. На початку вивчення відповідної дисципліни студента повідомляють
про наявність робочої навчальної програми, в тому числі її електронного варіанта, "Технологічної карти накопичувальних рейтингових балів з навчальної
дисципліни" та "Рейтинг-плану дисципліни" (додаток Д).
4.2. При поточному контролі оцінці підлягають:
 рівень засвоєння знань та їхнього розуміння, продемонстрований у відповідях і виступах;
 активність при обговоренні питань;
 результати виконання і захисту лабораторних робіт, експрес-контролю у формі тестів тощо. Провідний викладач, що відповідає за навчальну дисципліну, має право додатково оцінити результати роботи студентів, але обов’язково повинен попередньо повідомити їх про це.
За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній
діяльності, роботі конференцій, студентських наукових гуртках, підготовці
публікацій, а також були переможцями, призерами та учасниками олімпіад з
навчальних дисциплін, спеціальності, наукових конкурсів, можуть присуджуватися додаткові бали (до 30 балів, але таким чином, щоб загальна сума балів з
навчальної дисципліни не перевищувала 100 балів), які є підставою для
звільнення від іспиту або заліку.
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4.3. При виставленні балів за поточний контроль оцінці підлягають: рівень засвоєння теоретичних знань та практичних вмінь і навичок з тем, включених до змістових модулів; самостійне опрацювання тем; проведення розрахунків, лабораторних та контрольних робіт; написання есе та рефератів; опрацювання завдань робочих зошитів, підготовка конспектів навчальних чи наукових
текстів, їх переклад з іноземної мови та навпаки (наприклад, з англійської мови
на українську/російську і навпаки); підготовка анотацій публікацій.
4.4. Результати поточного оцінювання рівня засвоєння знань, вмінь, комунікацій, автономності та відповідальності студентів, відповідно до рівня
Національної рамки кваліфікацій України за семестр і за кожний змістовий
модуль, проставляються лектором разом із викладачем, що веде заняття, у
електронному журналі та "Журналі обліку успішності студентів" викладача.
Після закінчення семестру з електронного журналу роздруковується паперовий
варіант відомості успішності (додатки И, К).
Термін зберігання паперового варіанта відомості успішності відповідає
терміну навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, на якому
вивчається дана навчальна дисципліна. Відомість успішності є документом суворої звітності.
4.5. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не
мав можливості брати участь у формах поточного контролю (не склав змістовий модуль), має право на його відпрацювання у двотижневий термін після
повернення до навчання за розпорядженням декана відповідно до встановленого
терміну.
4.6. Студент не допускається до складання іспиту, якщо кількість балів,
одержаних за результати успішності під час поточного та модульного контролю,
відповідно до змістового модуля впродовж семестру в сумі не досягла 35 балів.
Після екзаменаційної сесії декан видає розпорядження про ліквідацію академічної заборгованості. У визначені терміни студент добирає залікові бали.
4.7. Студент вважається атестованим, якщо сума балів, одержаних за
результати підсумкової/семестрової успішності, дорівнює або перевищує 60 балів за поточний і модульний контроль упродовж семестру (мінімум – 35 балів)
та мінімально можлива кількість балів, набраних на іспиті, становить 25 балів.
Приклад. Навчальна дисципліна "Менеджмент" вивчається протягом семестру.
Навчальним планом передбачено екзамен. Результати успішності студента складають:
поточна успішність – 35 балів (20 балів – поточний контроль та 15 балів – колоквіум або
комплексна контрольна робота за змістовий модуль), за екзамен – 25 балів. Підсумкова
оцінка складає 60 балів (35 + 25).
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4.8. У випадку, якщо студентом набрано менше 35 балів за поточний
контроль, викладач повідомляє завідувача кафедри. Витяг із протоколу засідання кафедри подається декану факультету про недопущення студента до складання іспиту/заліку. Декан видає розпорядження про недопущення студента до
складання іспиту/заліку як такого, що не виконав навчальний план. Відмітка про
недопущення до складання іспиту/заліку в екзаменаційній/заліковій відомості
успішності робиться при наявності розпорядження декана. У день складання
іспиту студенту у відомості успішності записується "не допущений". Подальша
процедура ліквідації академічної заборгованості здійснюється відповідно до
цього Положення.

5. Семестровий контроль
5.1. Під час семестрового контролю у формі заліку підсумкова кількість
балів з навчальної дисципліни (максимум – 100 балів), визначається як сума
(проста) балів за результати успішності студента при поточному контролі,
включаючи колоквіум або підсумкову комплексну контрольну роботу (ПККР).
Бали, отримані за колоквіум або підсумкову комплексну контрольну
роботу (максимальна кількість балів – 25), додаються до балів за поточну
успішність (мінімальна кількість балів – 35). Залік виставляється за
результатами роботи студента впродовж усього семестру. Порядок та критерії
оцінювання зазначаються у робочій програмі навчальної дисципліни і технологічній карті. Сумарний результат у балах складає: "60 і більше балів – зараховано", "59 і менше балів – не зараховано" та заноситься у залікову "Відомість
обліку успішності" навчальної дисципліни (додаток Е). У випадку отримання
менше 60 балів студент обов’язково здає залік після закінчення екзаменаційної
сесії у визначений деканом термін, але не пізніше двох тижнів після початку
семестру. У випадку повторного отримання менше 60 балів декан призначає
комісію у складі трьох викладачів на чолі із завідувачем кафедри та визначає
термін перескладання заліку, після чого приймається рішення відповідно до
чинного законодавства: якщо "зараховано", то студент продовжує навчання за
графіком навчального процесу, а якщо "не зараховано", тоді деканом факультету пропонується студенту повторне вивчення навчальної дисципліни протягом
наступного навчального періоду самостійно. Повторне вивчення навчальної
дисципліни може здійснюватись як в університеті (разом зі студентами заочної
форми навчання, дистанційно, отримуючи консультативну допомогу викладачів кафедри), так і в іншому вищому закладі освіти. Декан готує проект
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наказу про повторне вивчення студентом навчальної дисципліни, встановлює
терміни ліквідації академічної заборгованості, залишаючи у контингенті студентів факультету. Академічна заборгованість обов’язково ліквідується до
початку навчального року. Якщо студент не ліквідував академічну заборгованість, він не включається до переводного наказу та відраховується з університету.
Приклад: Навчальна дисципліна "Фінансово-економічний аналіз" складається з двох
змістових модулів. Семестровий контроль здійснюється у формі заліку. Студент отримав
відповідно суму балів: за змістовий модуль "Економічний аналіз" – 80 балів (30 балів – за
поточний контроль, 24 бали – за колоквіум або 24 бали – за ПККР, 26 балів – за самостійну
роботу); за змістовий модуль "Фінансовий аналіз" – 74 бали (24 бали – за поточний контроль,
30 балів – за колоквіум, 20 балів – за індивідуальне завдання). Підсумкова кількість балів з
навчальної дисципліни "Фінансово-економічний аналіз" визначається як середньоарифметична
та складає 77 балів ((80 + 74) / 2).
Студент отримав за підсумкову комплексну контрольну роботу 23 бали, за результати
перескладання (відпрацювання невиконаних завдань) – 39 балів. Сума балів за залік складає
62 бали (23 + 39). Кредит зараховується, студент продовжує навчання.
Студент отримав за ПККР 20 балів, за результати відпрацювання невиконаних завдань –
22 бали. Сума балів за залік складає 44 бали (20 + 22). Кредит не зараховується, студенту
слід вивчити навчальну дисципліну повторно.

5.2. Семестровий контроль у формі іспиту проводиться письмово. На
іспит виносяться ключові питання, типові і комплексні задачі, завдання, що
потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і
застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.
5.3. Перелік екзаменаційних питань та завдань, критерії їх оцінювання
визначаються кафедрою і включаються до робочої навчальної програми дисципліни. Екзаменаційні питання та завдання повинні бути конкретними, зрозумілими студентові та обов’язково мають відповідати компетентностям, що
перевіряються (додаток Д).
5.4. Результат іспиту оцінюється у балах (максимальна кількість – 40 балів, мінімальна, що зараховується, – 25 балів), що проставляються у відповідній
графі екзаменаційної "Відомості обліку успішності" (додаток Ж).
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням балів, отриманих під час іспиту, та балів, отриманих під час поточного
контролю за накопичувальною системою.
Приклад. Навчальна дисципліна "Маркетинг". Форма контролю – іспит.
Результати успішності студента складають: отримано 30 балів на іспиті (із 40 можливих балів); 52 бали (18 + 34) – за поточну успішність (із 60 можливих балів); 18 балів – за
поточну роботу, 34 бали – за колоквіум (комплексну контрольну роботу). Підсумкова оцінка
складає 82 бали (30 + 52).
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5.5. Після вивчення інтегрованої дисципліни проводиться комплексний
іспит. Іспит приймають викладачі, які викладали структурні частини інтегрованої дисципліни. Підсумкова оцінка з інтегрованої навчальної дисципліни
розраховується з урахуванням балів за комплексний іспит та як середньоарифметична, з урахуванням попередніх балів поточного контролю.
Приклад. Навчальна дисципліна "Економічне управління підприємством". Форма
контролю – іспит. Викладали змістові модулі три викладачі-лектори, три викладачі
проводили практичні заняття.
Результати успішності студента складають: 40 балів – за комплексний іспит, 50 балів –
за перший змістовий модуль (15 балів – поточний контроль успішності, 35 балів –
колоквіум/комплексна контрольна робота), 58 балів – за другий змістовий модуль (18 балів –
поточний контроль успішності, 40 балів – колоквіум/комплексна контрольна робота), 54 бали –
за третій змістовий модуль (16 балів – поточний контроль успішності, 38 балів –
колоквіум/комплексна контрольна робота).
Підсумкова оцінка складає: 94 бали (40 + (50 + 58 + 54) / 3).

5.6. Курсова робота/проект – це одна із форм самостійної роботи
студента, метою якої є поглиблене дослідження конкретних наукових напрямів,
тем, що є складовими навчальної дисципліни або декількох навчальних
дисциплін (міждисциплінарна комплексна курсова робота/проект), в межах якої
(яких) виконується робота. Кінцевим етапом виконання курсової роботи/проекту
є її захист.
Оцінюється курсова робота/проект членами комісії після її захисту студентом за 100-бальною та національною шкалою оцінок (додаток Л). Рекомендується при визначенні загальної кількості балів включати: отримання завдання
на курсову роботу/проект, підбір і огляд літератури, виконання необхідних
розрахунків щодо роботи, виконання необхідних графічних робіт, повне
оформлення роботи, компонент своєчасності оцінки змісту роботи (до 50 балів),
оформлення (до 10 балів), захист (до 40 балів). Довідково – можливі інші варіанти (додаток В, З).
Приклад.
Варіант 1. Студент при виконанні курсової роботи одержав такі бали: отримання
завдання на курсову роботу – 4 бали, підбір і огляд літератури – 11 балів, виконання
необхідних розрахунків щодо роботи – 15 балів, виконання необхідних графічних робіт –
11 балів, повне оформлення роботи – 10 балів, компонент своєчасності – 9 балів. Усього за
поточну роботу – 60 балів (із 60 максимально можливих балів за поточну роботу). Захист
роботи/проекту – 35 балів (із 40 максимально можливих балів) Підсумкова накопичувальна
оцінка успішності складає 95 балів (зі 100 можливих балів).
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Варіант 2. Комісія оцінила: 40 балів – за зміст роботи, 8 балів – за оформлення, 36 балів – захист роботи. Загальна оцінка – 84 бали (40 + 8 + 36).

При оцінюванні курсової роботи/проекту рекомендується враховувати
такі складові, зокрема:
 формулювання об’єкта і предмета дослідження;
 відповідність структурних розділів і параграфів визначеній тематиці
та вимогам до даного типу робіт;
 відповідність вимогам щодо оформлення робіт;
 наявність посилань;
 дотримання граматичних і стилістичних правил;
 вміння студента подавати результати свого дослідження, логічно
структурувати доповідь.
Вимоги до курсової роботи/проекту, порядку та принципів захисту й
оцінювання встановлюються відповідними методичними рекомендаціями, що
розроблені провідними викладачами кафедри, які мають науковий ступінь та
вчене звання.
5.7. Науково-дослідна діяльність студентів.
Наукова підготовка студентів упродовж періоду навчання – це важлива
складова підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр"
і "магістр".
Основне завдання цього процесу – формування знань з методології, теорії
методу і процесу, технології, методичного забезпечення науково-дослідної
діяльності, починаючи вже зі студентської науки.
Оцінювання успішності за науково-дослідну діяльність студента здійснюється
за кожною навчальною дисципліною окремо. Максимальне число балів у
семестрі за результатами науково-дослідної діяльності з навчальної дисципліни
за рішенням кафедри встановлюється до 30 балів (додаток В).
5.8. Розширена шкала підсумкового контролю використовується для виставлення екзаменаційних оцінок, залікових оцінок (усі заліки диференційовані),
під час захисту звітів з практики й захисту курсових та кваліфікаційних робіт.
Оцінки за цією шкалою заносяться до відомостей обліку успішності, індивідуального навчального плану студента та іншої академічної документації.
У документи про освіту та академічну документацію для мобільності студентів (додаток до диплома європейського зразка) негативні оцінки не заносяться.
Оцінки за розширеною шкалою виставляються на підставі накопичувальної
бальної оцінки за національною шкалою (табл. 1).
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Таблиця 1
Оцінки за національною шкалою
Оцінка за національною шкалою
Сума балів
екзамен
90 – 100
82 – 89
74 – 81
64 – 73
60 – 63
35 – 59
1 – 34

залік

відмінно
добре

зараховано

задовільно
незадовільно

не зараховано

6. Оцінювання практики
6.1. Практика є невід’ємною складовою навчального процесу. Її мета
полягає в оволодінні студентами сучасними методами, навичками, вміннями та
способами організації праці майбутньої професійної діяльності, формуванні
універсальних і професійних компетентностей на базі одержаних в університеті
знань, професійних навичок та вмінь для прийняття самостійних рішень під час
роботи в конкретних суспільно-економічних умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати у практичній
діяльності.
6.2. Оцінка за результати проходження й захисту практики проводиться за
100-бальною та національною шкалою. Загальна кількість балів складається з
оцінки:
 керівника від бази практики;
 керівника від кафедри;
 презентації студентом результатів проходження практики під час
захисту звіту;
 відповіді на запитання.
Приклад. Студент за результати проходження практики отримав такі бали: 80 балів –
виставив керівник від бази практики; 76 балів – виставив керівник від кафедри; 82 бали – за
презентацію; 70 балів – за відповіді. Підсумкова кількість балів складає 77 балів ((80 + 76 + 82 +
+ 70) / 4).

6.3. Додаткові умови щодо організації, захисту й оцінювання результатів
відповідної практики визначаються кафедрою з урахуванням специфіки та
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особливостей напряму підготовки/спеціальності фахівців, видів практик, які
проходять студенти і зазначаються у методичних рекомендаціях кафедри.
6.4. Оцінка результатів проходження практики за 100-бальною та
національною шкалою зазначається у відомості за підписами керівника
практики від кафедри і членів комісії, створеної для проведення захисту звіту
про результати проходження практики (додаток М).

7. Державна атестація
7.1. Державна атестація є підсумковою формою контролю за певним
освітньо-кваліфікаційним рівнем.
7.2. Державна атестація здійснюється Державною екзаменаційною
комісією (ДЕК) після завершення теоретичної та практичної частини навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем з метою встановлення
фактичної відповідності рівня освітньої та кваліфікаційної підготовки випускника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики напряму підготовки (спеціальності). При атестації оцінюється рівень сформованості компетентностей, передбачених освітньо-кваліфікаційними характеристиками фахівців з відповідного напряму підготовки чи спеціальності.
7.3. Оцінка результатів складання державних іспитів та/або захисту дипломних робіт здійснюється за 100-бальною системою оцінювання результатів
навчання, прийнятою в університеті, та національною шкалою й відображається
у відповідних відомостях (додаток Н) і протоколах роботи ДЕК. Шкала оцінювання результатів успішності складання державних іспитів наведена в табл. 2.
Таблиця 2
Шкала оцінювання результатів складання державних іспитів

1

Оцінка
за національною
шкалою та шкалою
університету
2

90 – 100

Відмінно

82 – 89

Добре

100-бальна
шкала

Визначення

3
Відмінно – відмінна відповідь, виконання роботи
лише з незначною кількістю помилок
Дуже добре – вище середнього рівня з кількома
помилками
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Закінчення табл. 2
1

2

74 – 81
64 – 73
Задовільно
60 – 63
1 – 59

Незадовільно

3
Добре – загалом відповідь правильна, робота
з певною кількістю грубих помилок
Задовільно – непогано, але з великою кількістю
недоліків
Достатньо – відповідь і робота задовольняють
мінімальні критерії
Незадовільно

7.3.1. Усі екзаменаційні завдання, зазначені в екзаменаційному білеті з
комплексного державного іспиту відповідної дисципліни, є рівнозначними за
їх внеском до загальної оцінки за іспит. Підсумкова оцінка комплексного
державного іспиту є середньозваженою оцінок за кожну складову екзаменційного завдання.
Приклад. Комплексний державний іспит зі спеціальності "Економіка підприємства" включає чотири навчальні дисципліни. Студент отримав за виконання завдань за
100-бальною системою такі бали: "Економіка підприємства" – 80 балів, "Стратегія
підприємства" – 78 балів, "Планування та контроль на підприємстві" – 65 балів, "Проектний
аналіз" – 92 бали. Вага оцінок складає 0,25 (1:4). Підсумкова оцінка складає 79 балів (80 ×
× 0,25 + 78 × 0,25 + 65 × 0,25 + 92 × 0,25).

7.3.2. За теоретичну і практичну частини іспиту виставляється одна
оцінка за 100-бальною та національною шкалою оцінок. Визначення рейтингу
студента у ECTS здійснюється деканатом. Повторне складання (перескладання)
державного іспиту і захист випускної кваліфікаційної роботи з метою підвищення оцінки не дозволяються.
7.3.3. Дипломна кваліфікаційна робота/проект бакалавра, спеціаліста,
магістра є складовою державної атестації, підсумковою індивідуальною
письмовою роботою студента, яка дає змогу отримати комплексне уявлення
про рівень засвоєння теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до
самостійної роботи за обраною спеціальністю.
У дипломній кваліфікаційній роботі студент повинен продемонструвати рівень сформованості компетентностей з певного напряму, володіння навичками наукового дослідження, здатність мислити, аналізувати, узагальнювати й
робити висновки.
Оцінка студента за дипломну кваліфікаційну роботу формується на основі оцінки рецензента та захисту дипломної роботи у ДЕК. Вимоги до написання
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та оформлення і критерії оцінювання дипломних кваліфікаційних робіт визначаються відповідним положенням.
7.3.4. Захист дипломної кваліфікаційної роботи є обов’язковою процедурою для отримання відповідного рівня. До захисту допускаються студенти,
які виконали навчальний план із спеціальності й успішно склали всі іспити та
заліки. За рішенням кафедри може проводитись попередній захист дипломних
робіт на засіданні кафедри.
7.4. За результатами навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями
"бакалавр", "спеціаліст" і "магістр" визначається підсумковий ECTS-рейтинг,
який складається із суми всіх балів, одержаних студентом під час семестрового
контролю та державної атестації впродовж усього періоду навчання. До розрахунку рейтингу не включаються бали, одержані студентом з позакредитних
дисциплін.
При захисті кваліфікаційних робіт за рішенням ДЕК може бути виставлена
оцінка "відмінно з відзнакою" у випадку, коли студент отримав підсумкові
оцінки "відмінно" не менше як із 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних
дисциплін та індивідуальних завдань – оцінки "добре", склав державні екзамени
з оцінками відмінно (90 та вище балів), захистив дипломну роботу (проект) з
оцінкою "відмінно" (90 та вище балів).

8. Порядок ліквідації академічної заборгованості
8.1. Студентам, які після складання іспиту (заліку) одержали сумарну
оцінку, що не перевищує 59 балів, або не з’явилися на іспит, дозволяється
ліквідувати академічну заборгованість відповідно до графіка ліквідації
академічної заборгованості за встановленими в університеті правилами.
8.2. Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних
оцінок, включаючи залік, або не з’явилися на іспит чи залік без поважних
причин, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість відповідно до
"Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості студентів в
умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу",
встановленого в Харківському національному економічному університеті.
Повторне складання іспитів (заліків) допускається не більше двох разів з
кожної навчальної дисципліни: один раз – викладачу, другий – комісії, яка
створюється деканом факультету.
8.3. Результати ліквідації академічної заборгованості відображаються у
"Відомості перескладання" (додатки П, Р).
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8.4. Студент, який одержав більше двох незадовільних оцінок, включаючи
залік та іспит, відраховується зі складу студентів за академічну неуспішність.
У разі отримання оцінки "незадовільно" (35 – 59 балів) з навчальної дисципліни, курсової роботи або практики студент має право на два перескладання: викладачу та комісії. Замість перескладання навчальної дисципліни
комісії студент може вибрати і повторне її вивчення у наступному навчальному періоді. Стипендія студентові у даному випадку не призначається.
У разі отримання оцінки "незадовільно" (1 – 34 бали) студент зобов’язаний повторно вивчити навчальну дисципліну, пройти практику чи виконати
курсову роботу в наступному навчальному періоді.
Повторне вивчення дисциплін, проходження практики та виконання курсових робіт планується за рахунок власного часу студента і не фінансується з
бюджетних коштів. При повторному вивченні відповідний навчальний компонент вноситься до індивідуального навчального плану наступного навчального
періоду.
8.5. Середній бал для розрахунку стипендій та зведених академічних
показників розраховується з використанням еквівалента оцінки за національною
шкалою.
Систематичний моніторинг накопичувальної бальної шкали має бути
спрямований на коригування правил накопичення балів у напряму цільового
співвідношення між різними позитивними оцінками без урахування оцінок
"достатньо".

9. Порядок заповнення відомостей
9.1. Результати іспиту та заліку виставляються у "Відомості обліку
успішності" (відповідно додатки Е, Ж). У випадку, коли дисципліна читається
два семестри і робочою навчальною програмою передбачено 100-бальне
оцінювання за весь курс, використовуються відомості (додатки Е, Ж).
9.2. Підсумкова оцінка за іспитом/заліком вважається незадовільною,
якщо сумарна кількість балів з навчальної дисципліни становить менше 60 балів.
9.3. В екзаменаційних та залікових відомостях обліку успішності (додатки Е, Ж) отримані студентами бали за 100-бальною шкалою переводяться в національну шкалу оцінювання: "відмінно", "добре", "задовільно" та "незадовільно".
9.4. Рейтинг студента за європейською шкалою ECTS-рейтинг із кожної
навчальної дисципліни визначається після складання іспиту чи заліку всіма студентами відповідного курсу, згідно із встановленим співвідношенням, відповідальними особами за інформаційну базу факультету та університету.
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10. Застосування ECTS-рейтингу
10.1. ECTS-рейтинг – це система, створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури оцінювання, виміру та порівняння результатів навчання,
передачі документів про навчання у вищому навчальному закладі від одного
закладу освіти до іншого, як в Україні, так і за її межами. Система ECTS-рейтинг базується на принципах взаємної довіри й передбачає виконання низки правил щодо її складових: ECTS-кредитів, ECTS-рейтингу, Угоди про навчання і
зарахування кредитів.
ECTS-рейтинг використовується для спрощення переведення оцінок між
вищими навчальними закладами й забезпечує конвертованість внутрішніх оцінок закладів освіти.
10.2. Шкала ECTS-рейтинг встановлює рейтинг студентів на статистичній
основі. Розподіл студентів за результатами оцінювання знань з урахуванням
лише позитивних оцінок здійснюється в таких пропорціях (табл. 3).
Таблиця 3
Шкала ECTS-рейтинг

ECTS-рейтинг

Відсоток студентів від загальної чисельності курсу, які,
зазвичай, досягають відповідної оцінки

A

10 %

А – кращі 10 %

B

25 %

В – наступні за ними 25 %

С

30 %

С – наступні за ними 30 %

D

25 %

D – наступні за ними 25 %

E

10 %

E – наступні за ними 10 %

Оцінки системи ECTS від "А" до "Е" присвоюють за умови позитивного
складання іспиту чи заліку.
ECTS-рейтинг визначається з кожної навчальної дисципліни після завершення її вивчення у відповідному семестрі: за І семестр – на початку ІІ семестру (1 – 2 тиждень), а за ІІ семестр – не пізніше перших двох тижнів вересня.
У випадку академічної заборгованості студента – після ліквідації заборгованості
в останній тиждень серпня. Якщо студент не ліквідував академічну заборгованість, при підрахунку рейтингу з навчальної дисципліни, загального рейтингу
за семестр, начальний рік йому проставляється "0" балів за навчальну дис44

ципліну, а рейтинг розраховується з урахуванням "0" балів особами, відповідальними за внесення інформації до студентської інформаційної бази відповідного факультету.
10.3. Система переведення ECTS-рейтинг у 100-бальну шкалу застосовується у випадку зарахування оцінок іноземних студентів, які приїжджають на
навчання до Харківського національного економічного університету, студентів,
які деякі курси вивчали за кордоном, студентів, які переведені, поновлені із
ВНЗ, де не застосовується 100-бальна система оцінювання знань.
Студентам, яким у поданих ними документах оцінки з навчальних
дисциплін визначені за ECTS-рейтингом ("А" – "Е"), переведення у 100-бальну
систему здійснюється за шкалою (табл. 4).
Таблиця 4
Шкала переведення оцінки успішності за ECTS ("А" – "Е")
у 100-бальну систему
ECTS-рейтинг

Шкала відповідного ВНЗ

A
B
C
D
E

Середня
95
87
80
70
62

Відповідність
за 100-бальною шкалою
90 – 100
82 – 89
74 – 81
64 – 73
60 – 63

10.4. У випадку переведення, вступу, поновлення у складі студентів
ХНЕУ за ОКР "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" студентів з іншого ВНЗ, де
не використовується 100-бальна система оцінювання, застосовується такий
порядок переведення оцінок, зазначених в академічній довідці чи додатку до
диплома за національною шкалою, у 100-бальну систему (табл. 5).
Таблиця 5
Шкала переведення оцінок, зазначених за національною шкалою,
у 100-бальну систему
Оцінка у 5-бальній шкалі

100-бальна шкала

відмінно (5)
добре (4)
задовільно (3)

90
74
60

Оцінка у 2-бальній шкалі

100-бальна шкала

зараховано

60
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11. Правила формування індивідуальної рейтингової
оцінки студента з навчальної дисципліни (модуля)
11.1. Індивідуальна рейтингова оцінка студента з навчальної дисципліни
(модуля) освітньо-професійної програми розраховується автоматично в електронному журналі та автоматизованій системі підрахунку деканатів. При умові
відсутності автоматизованої системи підрахунок здійснюється викладачем
самостійно шляхом підсумовування оцінок різних видів навчальної діяльності
протягом одного семестру.
11.2. Якщо дисципліна (модуль) вивчається більше одного семестру, то
розрахунок рейтингових балів проводиться за кожним семестром окремо
(максимальний бал дорівнює 100 для кожного семестру для дисциплін, що
закінчуються як заліком, так і іспитом).
11.3. Рекомендований розподіл 100 можливих балів за діапазонами
оцінок для кожного виду навчальної діяльності визначається за циклами
дисциплін і наводиться в додатку Б. Число отриманих балів за певні види робіт
з дисципліни залежить від її особливостей, значущості окремих тем і видів
робіт для формування компетентностей, тому розподіл 100 балів, наведених у
додатках Б, В, Д, можуть варіювати за видами навчальної діяльності. Число
варіацій має бути мінімальним, щоб підвищити порівнянність рейтингових
балів з навчальної дисципліни та полегшити розуміння рейтингової системи для
студентів.
11.4. Оцінки студентів за успішність результатів поточної роботи в
семестрі і результатами складання заліку/іспиту з кожної навчальної дисципліни
(модуля) виставляються викладачем-лектором спільно з викладачем, який
проводить заняття в групі студентів.
11.5. Бали для підрахунку індивідуального рейтингу студента з навчальної дисципліни (модуля) заносяться для накопичення у відомість успішності
електронного журналу як допоміжна інформація для визначення підсумкової
оцінки – "Відомість успішності" (додаток И). Відомість успішності
електронного журналу не замінює традиційну екзаменаційну відомість.
11.6. Оцінка якості сформованості компетентності студента з даної
навчальної дисципліни в НБРС є кумулятивною й використовується в управлінні освітнім процесом. Бали, що характеризують індивідуальний рейтинг
студента, набираються ним протягом усього періоду навчання за виконання
окремих видів навчальних робіт і активну аудиторну роботу на заняттях.
11.7. Використання НБРС передбачає прозорість і доступність системи.
Ректорат через уповноважених осіб зобов’язаний проінформувати всіх абіту46

рієнтів і студентів про правила організації навчального процесу та порядок
використання НБРС. Інформація про порядок функціонування НБРС розміщується на сайті ХНЕУ. Необхідна публікація рейтингів студентів і рейтингів
груп за семестр з урахуванням перескладання, загального рейтингу за весь
період навчання з урахуванням усіх перескладань. Інформація подається у
формі рейтинг-листів, що містять списки студентів у порядку складання їх
рейтингових балів, для доведення до всіх зацікавлених осіб. Допускається
заохочення студентів, що мають найвищий рейтинг на курсі, потоці, факультеті
згідно з діючим у ХНЕУ положенням про заохочення студентів "Про заохочення студентів, що мають високі показники успішності" (додаток С).
11.8. Порядок переведення студента на наступний курс, порядок
ліквідації академічних заборгованостей і відрахування студентів, порядок
призначення стипендій можуть потребувати переведення оцінок із 100-бальної
шкали в національну п’ятибальну шкалу. Рішення про вибір граничних балів
для діапазону 100-бальної шкали при такому перекладі ґрунтується на
стандартизованому правилі, наведеному в розділі 12, але може коригуватися
відповідно до поточної ситуації навчальним відділом ХНЕУ.

12. Правила формування підсумкової рейтингової
оцінки студента
12.1. Підсумкова рейтингова оцінка студента враховує результати всіх
видів навчальної діяльності при засвоєнні ним ОПП. Для її підрахунку
підсумовуються всі семестрові рейтингові оцінки, й отримана сума ділиться на
число семестрів.
12.2. Максимальний бал за кожну курсову роботу (проект) встановлюється
рівним 100 балам. Розподіл балів за видами робіт при виконанні курсової
роботи (проекту) проводиться на розсуд кафедри. Рекомендований варіант
підрахунку рейтингового бала з виконання курсової роботи наводиться у
додатках В, З.
12.3. Максимальний бал з практики (виробничої, навчальної) встановлюється
рівним 100 балам. Розподіл балів за видами робіт при проходженні практики
формується кафедрою, за якою вона закріплена, і змінюється залежно від
специфіки видів діяльності на практиці.
12.4. Максимальний бал за підсумкову атестацію (здачу державного іспиту, захист випускних кваліфікаційних робіт/проектів), що передбачена навчальним
планом за напрямом підготовки (спеціальністю), встановлюється рівним 100 балам.
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13. Правила формування рейтингової оцінки
академічної групи
13.1. Рейтингова оцінка групи може обчислюватись за семестрами або
роками навчання.
13.2. Для підрахунку рейтингової оцінки академічної групи за певний
період часу складаються всі індивідуальні рейтингові оцінки студентів, а
результат ділиться на число студентів у групі.
13.3. Порівняння рейтингових оцінок академічних груп не є підставою
для прийняття адміністративно-управлінських рішень. За результатами
порівняння можна оцінити швидкість зміни результатів і приріст результатів
при аналізі динаміки зміни якості освіти в університеті.

14. Права та обов’язки студента при організації
навчального процесу на основі накопичувальної
бально-рейтингової системи
14.1. Студенти зобов’язані ознайомитися з правилами організації навчального
процесу на основі залікових одиниць і оцінювання якості успішності засвоєння
навчальної дисциплін (модулів), що вивчаються з використанням накопичувальної
бально-рейтингової системи, до початку навчального року.
14.2. У процесі навчання студент зобов’язаний суворо дотримуватись
правил, викладених у цьому Положенні.
14.3. У процесі навчання студент зобов’язаний засвоювати навчальні
дисципліни відповідно до затвердженого індивідуального навчального плану,
виконувати в установлені терміни всі планові навчальні роботи з урахуванням
поточного контролю.
14.4. Студент зобов’язаний відвідувати та активно працювати на заняттях.
Бали за активну роботу на заняттях визначаються в кафедральному Положенні
про підрахунок рейтингових балів з навчальної дисципліни (модуля), але вони
не можуть бути більше 25. Бали за відвідування та активну роботу на аудиторних
заняттях підсумовуються з балами, отриманими за видами навчальної діяльності
з дисципліни, і формують рейтингову оцінку з навчальної дисципліни.
14.5. Студент має право отримувати інформацію:
про умови вивчення навчальної дисципліни;
про види навчальних завдань і контролю;
про критерії та процедури оцінювання знань з навчальної дисципліни;
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про результати кожного контрольного заходу;
про результати поточного (модульного) контролю;
про програму підсумкового випробування;
про підсумкові результати поточного контролю за семестр і навчальний рік.
14.6. За успішне виконання студентами творчих (пошукових) робіт міждисциплінарного характеру, що формують компетентності, керівниками робіт
нараховуються додаткові (заохочувальні) бали. Заохочувальні бали враховуються
в сумі балів семестрового рейтингу і в сумі не повинні перевищувати 25 балів.

15. Порядок допуску до перескладання заліку/іспиту
15.1. Після підрахунку індивідуального рейтингового бала з навчальної
дисципліни (модуля) в кінці семестру і підготовки рейтингового листа з місцями
студентів інформація доводиться до відома студентів на останньому занятті.
15.2. За рішенням кафедри, до початку екзаменаційної сесії, студенти,
які мають невисоку успішність, тобто у процесі навчання мають бал нижче
встановленого, мають право підвищити свій рейтинг і добрати бали до мінімальної
суми, необхідної для допуску до заліку/іспиту.
15.3. Після отримання розпорядження від завідувача кафедри щодо
підвищення рейтингового бала додаткові контрольні заходи встановлюються
викладачем-лектором спільно з викладачем, що проводить практичні заняття.
Для кожного студента допускається двократна спроба підвищення рейтингового
бала.
15.4. У разі якщо індивідуальний рейтинговий бал студента з навчальної
дисципліни (модуля) становить менше 35 зі 100 можливих, йому в екзаменаційну відомість виставляється оцінка "незадовільно" і призначається перескладання навчальної дисципліни.

16. Порядок застосування накопичувальної
бально-рейтингової системи
16.1. Введення накопичувальної бально-рейтингової системи в ХНЕУ
здійснюється у два етапи.
Перший етап носить спрощений характер, коли рейтингові бали розраховуються вручну і враховують трудомісткість, тобто число залікових еле49

ментів (ЗЕ), за видами навчальної діяльності та значущість дисциплін для формування визначених універсальних (загальних) та професійних компетентностей.
Другий етап використання НБРС з урахуванням сформованих універсальних (загальних) і професійних компетентностей, трудомісткості видів
навчальної діяльності передбачає наявність у ХНЕУ автоматизованої системи
підрахунку рейтингових балів та електронного журналу викладача. Перехід до
другого етапу на факультетах ХНЕУ буде здійснюватися диференційовано на
підставі рішень вченої ради університету та наказу ректора.
16.2. Виділяються такі основні види рейтингу: індивідуальний рейтинг
студента та рейтинг групи.
Індивідуальний рейтинг студента визначає його місце в групі студентів на
основі підрахунку:
рейтингової оцінки з навчальної дисципліни (модуля), що формується
за підсумками поточного і підсумкового контролю з кожної дисципліни. Бал,
накопичений студентом за семестр з усіх видів навчальної діяльності для однієї
дисципліни, не повинен перевищувати 100;
семестрової рейтингової оцінки студента, що розраховується підсумовуванням результатів поточного і підсумкового контролю з усіх дисциплін,
що вивчаються у семестрі, має усереднений характер для зняття залежності від
числа дисциплін, враховує результати всіх видів навчальної діяльності кожного
студента при засвоєнні ОПП протягом семестру, включаючи практики, участь в
олімпіадах і конкурсах, виконання дослідницьких проектів і тренінгів;
річної рейтингової оцінки як суми рейтингових оцінок за двома семестрами, поділеної на два;
підсумкової рейтингової оцінки студента за освітньо-кваліфікаційними
рівнями "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", що формується за результатами
всього періоду навчання в автоматизованій системі в деканаті факультету.
Рейтинг академічної групи показує місце цієї групи студентів серед інших
груп за її результатами засвоєння ОПП за навчальний рік на основі підрахунку
усередненої рейтингової оцінки всіх студентів групи (для зняття залежності від
розмірів групи) і використовується ректоратом, деканатами, навчальним
відділом ХНЕУ для аналізу динаміки зміни якості освіти.
16.3. Рейтинг студентів з навчальної дисципліни повідомляється групі
викладачем, який викладає дану дисципліну.
16.4. Підсумковий (семестровий) рейтинг студента затверджується деканом факультету, вноситься двічі на рік в останній аркуш індивідуального на50

вчального плану студента, вивішується після кожної екзаменаційної сесії на
інформаційному стенді факультету.
16.5. Підсумковий рейтинговий бал студента за весь період навчання і
місце студента в рейтингу випускного курсу затверджуються деканом
факультету та проректором з науково-педагогічної роботи, повідомляються
потенційним роботодавцям на прохання останніх (через відділ працевлаштування).
З метою підвищення мотивації студентів щодо отримання глибоких знань
та постійного особистого самовдосконалення деканати повинні інформувати
студентів, які ввійшли до групи "Кращі студенти факультету ХНЕУ" (рейтинговий показник – 90 і більше балів), на сайті університету, стендах факультету,
а також про ті заохочення, які отримали студенти за підсумками академічного
рейтингу протягом навчального року.

17. Облікова документація за накопичувальною
бально-рейтинговою системою
17.1. Завідувач кафедри до початку семестру на основі рекомендацій
щодо формування накопичувальної бально-рейтингової оцінки успішності
складає Технологічну карту контрольних заходів на семестр (додаток Д). Якщо
до викладання дисципліни (читання лекцій, проведення лабораторних,
практичних, семінарських занять) залучено кілька викладачів, то при розподілі
балів при поточному і підсумковому контролі користуються узгодженими
правилами підрахунку рейтингових балів з навчальної дисципліни (модуля)
відповідно до цього Положення.
17.2. При складанні Технологічної карти контрольних заходів кафедрам
необхідно вжити заходи для їх рівномірного розподілу з усіх навчальних дисциплін, що вивчаються у поточному семестрі, з урахуванням видів контролю.
17.3. Технологічні карти заходів за напрямом підготовки (спеціальністю)
на семестр із зазначенням діапазонів рейтингових балів за контрольними
заходами повинні бути підписані і доведені до відома студентів на початку семестру на сайті факультету, кафедри, дошці оголошень та зберігатися на кафедрах.
17.4. Нормативними документами обліку індивідуальних поточних
рейтингових балів студентів є відомості поточної та підсумкової успішності.
17.5. Відомості зберігаються в деканатах. Два-три рази на семестр при
застосуванні електронного журналу за бажанням декана, завідувача кафедри
роздруковується відомість поточної успішності, складання екзаменів і підсум51

кова відомість успішності (додатки Е, Ж, Л, М, Н, П, Р). Підсумкова відомість
закривається за підписом декана не пізніше 3-х робочих днів після закінчення
екзаменаційної сесії згідно з навчальним планом.
17.6. Результати контрольних заходів за всіма видами практик заносяться
у відомість успішності (додаток М).

18. Розподіл обов’язків та організація навчального
процесу при реалізації накопичувальної
бально-рейтингової системи
18.1. Основними користувачами накопичувальної бально-рейтингової
системи є: студенти, викладачі, завідувачі кафедр, керівники навчального та
методичного відділів, декани, деканати факультетів, Центр інформаційних
технологій (ЦІТ), проректор з науково-педагогічної роботи.
18.2. Роботу з організаційного забезпечення впровадження та реалізації
НБРС, координації діяльності навчального і методичного відділів, факультетів,
кафедр, кураторів та студентів з реалізації НБРС, підготовки та затвердження
графіка проведення заходів НБРС по факультетах курирує проректор з науковопедагогічної роботи.
18.3. Роботу з методичного й інформаційно-аналітичного забезпечення
процесів упровадження та вдосконалення НБРС, аналізу стану якості навчального
процесу на основі даних НБРС і пропозицій щодо її поліпшення, узагальнення
й обміну досвідом упровадження та вдосконалення НБРС на факультетах і
кафедрах курирує проректор з науково-педагогічної роботи.
18.4. Роботу з розробки та впровадження диференційованої автоматизованої
системи підрахунку рейтингових балів (електронного журналу) для факультетів
з кожного напряму підготовки (спеціальності) за результатами реалізації першого етапу впровадження НБРС, на підставі пропозицій учасників НБРС ХНЕУ,
курирує керівник Центру інформаційних технологій та проректор з науковопедагогічної роботи.
18.5. Організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення навчальної
роботи викладачів в умовах НБРС здійснює навчальний, методичний відділи та
ЦІТ ХНЕУ.
18.6. Методичне забезпечення впровадження й реалізації НБРС здійснює
методичний та навчальний відділи.
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18.7. Відповідальність за використання НБРС викладачами, заповнення
ними відповідних відомостей, а також відповідальність за повноту, достовірність
і своєчасність наданої інформації в електронному вигляді (на паперових носіях)
покладається на кафедри.
18.8. Відповідальність за збір інформації за рейтинговими оцінками
освітньої діяльності студентів і контроль їх достовірності покладається на
деканати факультетів.
18.9. Відповідальність за забезпечення програмної та технічної підтримки
функціонування рейтингової системи і надання своєчасної технічної допомоги
кафедрам та факультетам покладається на керівника Центру інформаційних
технологій.
18.10. За своєчасність і достовірність наданої до деканату інформації
відповідає викладач-лектор спільно з викладачем, який проводить навчальні
заняття з даної дисципліни в навчальній групі (потоці).
18.11. Поточний контроль у семестрі може проводиться не більше двохтрьох разів відповідно до затвердженого графіка навчального процесу, причому
останній поточний контроль – протягом останнього навчального тижня семестру.
Розклад проведення заходів поточного контролю затверджується деканом факультету
на основі пропозицій кафедр та узгоджується з проректором з науково-педагогічної роботи.
18.12. Організаційне, методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення
накопичувальної бально-рейтингової системи оцінювання успішності й академічного рейтингу студентів здійснюють кафедри та деканати факультетів.
Усі викладачі повинні надати завідувачу кафедри до початку семестру
регламент проведення занять і оцінки успішності студентів щодо формування
компетентностей з навчальної дисципліни, що викладатиметься – Технологічну
карту накопичувальних рейтингових балів та План-рейтинг (додаток Д).
18.13. Відповідальність за реалізацію накопичувальної бальної системи
оцінювання успішності та здійснення академічного рейтингу студентів викладачами, заповнення ними відомостей успішності, рейтингових відомостей, а
також повноту, достовірність і своєчасність інформації, що надається до деканату, як у паперовому, так і в електронному вигляді, покладається на завідувача
кафедри.
18.14. Відповідальність за збір рейтингової інформації та контроль її
достовірності, а також забезпечення кафедр відомостями покладається на
деканати факультетів. Рейтинговий показник за семестр і підсумковий рейтин53

говий показник, досягнутий студентом за всі роки навчання в університеті, підраховує заступник декана з навчальної роботи. Він же відповідає за своєчасне
інформування студентів викладачами про критерії накопичувальної бальної
системи оцінювання успішності та результати академічного рейтингу за окремими навчальними дисциплінами.
Результати та рейтинговий показник успішності за семестр для студентів,
що склали сесію, оголошується на факультеті до кінця першого місяця
наступного семестру. Для інших він розраховується протягом одного тижня
після ліквідації академічної заборгованості.
18.15. Розгорнута підсумкова інформація про академічний рейтинг студента не є конфіденційною. Інформування студентів про результати успішності
та досягнутий рейтинг за семестр у цілому та з кожної навчальної дисципліни,
що вивчалась протягом семестру з метою формування компетентностей студента, повинно здійснюватись деканатом.

19. Порядок внесення змін і доповнень
у дане Положення
Викладачі та студенти вносять пропозиції до навчального відділу (сектору
моніторингу якості освіти) в електронному та паперовому вигляді після закінчення семестру у двотижневий термін. Робоча група проводить аналіз пропозицій протягом тижня та доводить його результати до відома ректорату. На
ректораті приймається рішення щодо поданих пропозицій, після чого наказом
ректора вносяться зміни до даного Положення.
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Додатки
Додаток А
Методичні рекомендації щодо формування семестрової
накопичувальної бально-рейтингової системи
оцінювання компетентностей студентів
1. У семестрі бальна оцінка в обов’язковому порядку виставляється з
кожної навчальної дисципліни. Відповідальність за нарахування балів покладається на викладача-лектора спільно з викладачем, який проводить практичні
/лабораторні заняття.
2. З кожної дисципліни навчального плану складається бальна розкладка,
яка є складовою частиною робочої програми (Технологічна карта рейтингових
балів – додаток Д). З цією метою дисципліна (її частина або модуль) розбивається на завершені елементи обсягу, які закінчуються елементами контролю.
Елементами обсягу можуть бути:
а) заняття з плановою формою звітності (лабораторні роботи, розрахункові завдання, практичні заняття та ін.);
б) розділи (модулі, блоки) дисципліни, за якими також має бути
передбачена звітність у тій чи іншій формі.
Елементами контролю можуть бути:
а) виконання та здача (захист) звітів з лабораторних робіт;
б) виконання домашніх та індивідуальних завдань;
в) контрольні роботи та тестові завдання;
г) співбесіди, колоквіуми;
д) попередні матеріали курсових проектів/робіт, етап НПГ;
е) проміжні звіти при проходженні практик;
є) доповіді та попередній захист при різних видах проектування.
3. На першому занятті викладачем, що є лектором дисципліни, до відома
студентів обов’язково доводиться бальна розкладка з навчальної дисципліни,
в тому числі в електронному вигляді, що визначає правила застосування бальнорейтингової системи:
процедури контролю та їх розподіл за тижнями семестру (кількість
процедур контролю має бути достатньою для коректної оцінки навчальної
діяльності студента);
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Продовження додатка А
розподіл балів, що нараховуються до моменту підведення підсумків за
першим і другим контрольними заходами на кінець семестру.
розподіл балів за елементами контролю (додаток Д).
4. З навчальної дисципліни, підсумковою формою звітності для якої передбачений іспит, проведення іспиту є обов’язковим. При цьому бальна оцінка
у співвідношенні 60/40 розподіляється на дві складові: поточну (семестрову) та
екзаменаційну. Тобто 60 балів можна отримати за поточну роботу в семестрі, а
40 балів – за відповіді на іспиті.
ДОВІДКОВО. Приклади розкладки балів семестрової складової в цьому
випадку для різних варіантів дисциплін наведені в додатку В.
5. Для стимулювання планомірності роботи студента в семестрі в розкладку
балів за елементами контролю рекомендується вводити компонент своєчасності
(в прикладах, наведених у додатку В, він дорівнює 3; 4 – можливі інші варіанти),
що застосовується (підсумовується) тільки для студентів, які звітують без
запізнень з передбачених елементів контролю, таких, як: контрольні роботи,
тести, лабораторні роботи, колоквіуми та етапи виконання курсового проекту.
6. У випадках коли студент протягом семестру набрав не менше 60 балів,
бали екзаменаційної складової можуть бути виставлені за рішенням кафедри
без складання іспиту. Підставою для цього є:
зроблена на конференції доповідь з тематики навчальної дисципліни;
опублікована або подана до друку стаття за тематикою дисципліни;
ефективна участь, тобто заняття призового місця, у предметній олімпіаді;
перемога на конкурсі студентських робіт за тематикою дисципліни.
7. З навчальної дисципліни, що закінчується в даному семестрі заліком,
100 балів розподіляються рівномірно по всьому семестру. У табл. В.4 додатка В
наведено приклад бальної розкладки для цього випадку.
8. Кожен етап виконання наукового проекту групою студентів закінчується захистом із виставленням диференційованого заліку. Приклад бальної
розкладки для етапу НПГ наведено в табл. В.5 додатка В.
9. За виконання курсової роботи/проекту нараховується максимум 100 балів. У цьому випадку загальна сума балів включає дві складові: семестрова
складова – оцінка викладачем підсумків роботи над окремими етапами проекту
протягом семестру (максимум – 70 балів); звітна складова – бали, що отримані
на захисті курсової роботи або проекту (максимум – 30 балів, методичні
рекомендації розподілу визначаються кафедрою).
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ДОВІДКОВО. Приклад бальної розкладки семестрової складової для
цього випадку наведено в табл. В.6 додатка В.
10. Якщо в семестрі з дисципліни, окрім курсової роботи (проекту),
передбачена підсумкова звітність у формі іспиту/заліку, то для оцінки курсового
роботи (проекту) виділяється окремо 100 балів з відповідною бальною розкладкою.
11. Якщо навчальна дисципліна вивчається в декількох семестрах і в
кожному семестрі передбачена підсумкова звітність у формі іспиту або заліку,
то 100 балів відводиться в кожному семестрі.
12. Підведення підсумків засвоєння студентом навчальної дисципліни.
12.1. Протягом усього семестру поточна успішність оцінюється тільки
в балах наростаючим підсумком, у тому числі враховуються і результати
контрольних точок. Бали виставляються викладачем, який веде дисципліну
(можливо представником кафедри, якщо викладач не опанував електронний
журнал), в електронному вигляді в АІС під час контрольних заходів, перед
сесією і під час сесії. Традиційна п’ятибальна оцінка впродовж семестру не
виставляється.
12.2. Незалежно від набраної в семестрі поточної суми балів обов’язковою
умовою перед здачею іспиту і/або отримання заліку є виконання студентом
необхідних за робочою програмою дисципліни обов'язкових видів занять:
виконання і захист результатів лабораторних робіт, виконання і захист
курсового проекту (роботи), виконання практичних завдань, складання тестів і
інші заходи, передбачені робочою програмою. Викладач має право не враховувати набрану студентом суму балів до ліквідації студентом поточних боргів з
дисципліни: лабораторних робіт, практичних завдань, курсової роботи/проекту.
12.3. Для навчальних дисциплін, підсумковою формою звітності яких
є залік, усі 100 балів входять у семестрову складову. Після закінчення семестру
студенти, які набрали менше 60 балів, вважаються як такі, що не опанували
дисципліну, неуспішними, які не отримали залік. Студент, який виконав усі заплановані лабораторні роботи, здав практичні завдання і набрав суму 60 і більше балів, отримує залік.
12.4. Для навчальних дисциплін, що мають одночасно звітність у
вигляді заліку та іспиту, семестрова складова становить максимум 60 балів,
екзаменаційна – 40 балів (див. п. 2.4). Залік проставляється тільки за умови
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виконання необхідних за робочою програмою видів практичних занять:
виконання і захист результатів лабораторних робіт, виконання практичних
завдань, складання тестів та інших елементів обсягу, передбачених навчальною
дисципліною. Вимоги до іспиту не змінюються.
12.5. Незадовільним результатом складання іспиту вважається екзаменаційна складова менше 25 балів. При незадовільній здачі іспиту (< 25 балів)
або неявці з неповажної причини на іспит екзаменаційна складова прирівнюється до нуля. У цьому випадку студент в установленому в ХНЕУ порядку
зобов’язаний перескласти іспит.
12.6. Для курсової роботи/проекту підсумкова сума балів, яка включає
дві складові (семестрову та звітну), виставляється викладачем за результатами
захисту роботи/проекту. Методичні рекомендації щодо формування семестрової та звітної складових у процедурі написання та захисту курсової роботи/проекту визначається викладачем-лектором самостійно, затверджується на
засіданні кафедри та наводиться у робочій програмі. При наборі підсумкової
суми менше 60 балів, вона прирівнюється до нуля. У цьому випадку курсова
робота/проект підлягає повторному захисту в установленому університетом
порядку.
12.7. У табл. А.1 показана методика перетворення підсумкової суми
балів успішності студентів з урахуванням успішно зданого іспиту, захисту
роботи/проекту, етапів НПГ, звіту з практики в традиційну оцінку та (додатково
за вимогою) в міжнародну оцінку за допомогою літери.
Таблиця А.1
Переведення показників успішності знань студентів у систему
оцінювання за відповідною шкалою
Відсоток студентів,
які зазвичай
успішно досягають
відповідної
оцінки

Оцінка за шкалою ЕСТS

1

2

10

відмінне виконання

Оцінка за бальною
Оцінка за
шкалою, що
національною
використовується
шкалою
в ХНЕУ

A

58

3

4

90 – 100

відмінно
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Закінчення табл. А.1
1

2

3

4

1

25

вище середнього рівня

B

82 – 89

добре

30

взагалі робота правильна,
але з певною кількістю
помилок

C

74 – 81

25

непогано, але зі значною
кількістю недоліків

D

64 – 73

10

виконання задовольняє
мінімальні критерії

E

60 – 63

–

потрібне повторне
перескладання

FX

35 – 59

–

повторне вивчення
дисципліни

F

задовільно

незадовільно
1 – 34

12.8. Перетворення суми балів у традиційну оцінку та в міжнародну
літерну оцінку відбувається один раз наприкінці семестру тільки після підведення
підсумків вивчення дисципліни, тобто після успішної здачі іспиту, заліку,
захисту курсового проекту, курсової роботи, етапів НПГ або звіту з практики.
12.9. Викладач веде електронний журнал з дисципліни, отримує або
роздруковує відомості, заповнює і передає у відповідний деканат заповнені
відомості встановленої форми у термін не пізніше другого дня після закінчення
часу контролю за відповідними відомостями (контрольні точки, заліки та іспити).
12.10. Градації оцінок за допомогою літер та їх числові еквіваленти є
основою для порівнянності систем оцінки результатів навчання при
міжнародних порівняннях.
13. Визначення рейтингу студента.
13.1. Рейтинг студента визначається протягом усіх років навчання
в кінці кожного семестру у вигляді двох величин: семестрового рейтингу (C)
і підсумкового рейтингу (R).
13.2. У формулах розрахунку рейтингу використовуються бали, отримані студентом в установлений термін (до закінчення сесії). Для студента, який
має заборгованість з неповажної причини і ліквідував її після сесії, при
розрахунку семестрового та підсумкового рейтингів значення балів з відповідної дисципліни прирівнюється до нуля.
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13.3. Значення рейтингів визначаються з точністю до однієї сотої
частки і знаходяться в межах від 3,00 до 5,00.
13.4. Для студентів, які мають з поважних причин продовження сесії,
розрахунок семестрового та підсумкового рейтингів виконується після закінчення встановленого деканатом терміну продовження.
13.5. Семестровий рейтинг (С) розраховується тільки з навчальних
дисциплін, що вивчаються в даному семестрі.
13.6. Для семестрів, у яких відсутні 100-бальні оцінки, наприклад, для
новоприбулих до ХНЕУ студентів, які перейшли з інших університетів,
факультетів, філій і представництв, при розрахунку підсумкового рейтингу в
семестрах, що не передбачають бальних оцінок, замість 100 балів використовуються традиційні п’ятибальні оцінки з множником 20.
Приклад. Студент перейшов з іншого університету та має такі оцінки: з
навчальної дисципліни "Економіка підприємства" – 4 (чотири), з навчальної
дисципліни "Проектний аналіз" – 3 (три). Рейтинг підраховується таким чином:
4 × 20 = 80 балів, 3 × 20 = 60 балів.
13.7. При розрахунку семестрового та підсумкового рейтингів студентів результати вивчення додаткових навчальних дисциплін і фізичної
культури не враховуються, якщо для них не передбачені трудомісткості в
залікових одиницях.
14. Заохочення за результатами рейтингу.
14.1. За результатами семестрового рейтингу студенти мають право на
матеріальне заохочення, за результатами підсумкового рейтингу – на певні
пільги.
14.2. Студенти, які мають підсумковий рейтинг не менше 4,75,
заохочуються ректором університету; 4,55 та 4,65 – заохочуються деканатом і
кафедрою (додаток С).
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Рекомендації щодо підрахунку рейтингових балів з навчальної дисципліни
(модуля) за видами перевірок
Для підрахунку індивідуальних рейтингових балів з навчальної дисципліни
необхідно:
1. Визначити частоту (число контрольних перевірок повинно бути не
менше чотирьох разів за семестр) та засоби поточного і модульного контролю
успішності студентів з даної дисципліни, в результаті чого набирається певна
кількість балів.
2. Визначити правила побудови рейтингової шкали та підрахунку індивідуальних рейтингових балів студентів з дисципліни протягом одного семестру.
Рейтингова оцінка студента з дисципліни не повинна перевищувати 100 балів.
Вона розраховується шляхом підсумовування балів, отриманих студентом
протягом одного семестру при оцінюванні різних видів навчальної діяльності.
При розробці конкретних правил підрахунку рейтингових балів враховуються
особливості дисциплін, тому рекомендовані бали за видами навчальної діяльності
наведені нижче для циклів дисциплін.
ДОВІДКОВО
Таблиця Б.1
Рекомендації щодо розподілення балів усередині дисципліни
за видами перевірок за циклами дисциплін Галузевого стандарту ОПП
(для однієї дисципліни, курсової роботи та проекту оцінюються окремо)1
Цикли дисциплін
1
Цикл професійноорінтованої гуманітарної та соціальноекономічної
підготовки

1

№
п/п
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Види оцінної діяльності
3
Екзамен
Залік або диференційований залік
Реферат
Доповідь
Презентація
Диктант
Аудіювання
Говоріння
Читання
Письмо

Орієнтовне число
балів (до)
4
5
5
5
5
4
2
5
4
3
3

При відсутності у дисципліни одного або декількох видів перевірок бали розподіляються за видами контролю.
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Продовження табл. Б.1
1

2
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Відгук на текст
Відгук на статтю
Інтерв’ю
Творчий проект
Експрес-опитування
Індивідуальні опитування
Фронтальні опитування
Повідомлення
Тексти для поточної роботи
Компетентнісно-орієнтовані завдання
Творчі завдання
Письмові контрольні роботи
Позааудиторні контрольні роботи
Самостійна робота
Самостійна творча робота

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Екзамен
Залік або диференційований залік
Письмові контрольні роботи
Самостійні контрольні роботи
Колоквіуми
Тести для поточної роботи
Математичні диктанти
Експрес-опитування
Індивідуальні опитування
Фронтальні опитування
Компетентнісно-орієнтовані завдання
Творчі завдання
Лабораторні роботи
Ділові ігри
Самостійна роботи

Разом
Цикл професійної та 1
практичної підготовки 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Екзамен
Залік або диференційований залік
Експрес-опитування
Індивідуальні опитування
Фронтальні опитування
Тести для поточної роботи
Компетентнісно-орієнтовані завдання
Творчі завдання
Аудиторна групова робота
Есе
Дослідна робота
Презентація

Разом
Цикл фундаментальної
природничо-наукової
та загальноекономічної підготовки

3
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4
3
4
5
4
2
3
3
4
4
5
5
4
3
5
5
100
10
10
6
6
8
5
5
3
5
4
8
8
9
7
6
100
5
5
2
3
3
4
5
5
4
4
4
3
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Закінчення табл. Б.1
1

2
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

3
Творчий проект
Ділова гра
Рольова гра
Круглий стіл
Дискусія
Дебати
Кейс
Фокус-група
Відеоконференція
Портфоліо
Реферат
Письмові контрольні роботи
Позааудиторні контрольні роботи
Самостійна робота

Разом

4
5
5
5
2
4
3
5
3
3
5
3
3
3
4
100

ДОВІДКОВО
Таблиця Б.2
Рекомендації щодо розподілу балів усередині дисципліни за видами
перевірок за циклами дисциплін Галузевого стандарту ОПП (для однієї
дисципліни, курсові роботи та проекту оцінюються окремо)2
Цикли дисциплін
1
Гуманітарний
та соціально-економічний цикли дисциплін

2

№
п/п
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Види оцінної діяльності
3
Екзамен
Залік або диференційований залік
Реферат
Доповідь
Презентація
Диктант
Аудіювання
Говоріння
Читання
Письмо
Відгук на текст
Відгук на статтю

Орієнтовне число
балів (до)
4
5
5
5
5
4
2
5
4
3
3
3
4

При відсутності у дисципліни одного або декількох видів перевірок бали розподіляються за видами контролю.
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Продовження табл. Б.2
1

Разом
Загальний математичний та природничонауковий цикли
дисциплін

Разом
Загальнопрофесійні
дисципліни

Разом
Цикл спеціальних
дисциплін

2
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

3
Інтерв’ю
Творчий проект
Експрес-опитування
Індивідуальні опитування
Фронтальні опитування
Повідомлення
Тести для поточної роботи
Творчі завдання
Письмові контрольні роботи
Позааудиторні контрольні роботи
Самостійна робота
Самостійна творча робота

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Екзамен
Залік або диференційований залік
Письмові контрольні роботи
Самостійні контрольні роботи
Колоквіуми
Тести для поточної роботи
Математичні диктанти
Експрес-опитування
Індивідуальні опитування
Фронтальні опитування
Творчі завдання
Лабораторні роботи
Ділові ігри
Самостійна робота

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Екзамен
Залік або диференційований залік
Залік з організаційно-економічної,
ознайомчої та переддипломної практики
Експрес-опитування
Індивідуальні опитування
Фронтальні опитування
Дослідна робота
Презентація
Реферат
Доповідь
Письмові контрольні роботи
Позааудиторні контрольні роботи

1
2

Екзамен
Залік або диференційований залік

64

4
5
4
2
4
4
4
4
5
4
4
4
4
100
10
10
8
7
8
6
5
3
6
4
8
8
9
8
100
10
10
12
7
10
6
10
6
8
7
7
7
100
5
5

Продовження додатка Б
Закінчення табл. Б.2
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

3
Експрес-опитування
Індивідуальні опитування
Фронтальні опитування
Тести для поточної роботи
Творчі завдання
Аудиторна групова робота
Есе
Дослідницька робота
Презентація
Творчий проект
Ділова гра
Рольова гра
Круглий стіл
Дискусія
Дебати
Кейс
Фокус-група
Відеоконференція
Портфоліо
Реферат
Письмові контрольні роботи
Позааудиторні контрольні роботи
Залік з навчальної, ознайомчої та виробничої практики

Разом

4
2
3
3
4
5
5
4
4
4
3
5
5
5
2
4
3
5
3
3
5
3
3
7
100

3. Студент повинен мати можливість сам обирати рівень складності творчого завдання, успішне виконання якого додасть до його рейтингу певне, заздалегідь відоме число балів.
4. Критерії оцінювання результатів виконання кожного творчого завдання також визначаються заздалегідь, залежать від особливостей конкретної дисципліни або освітнього модуля й обов’язково відображаються у робочій
навчальній програмі. У числі критеріїв можуть бути:
вміння шукати і знаходити необхідну інформацію, вихідний матеріал;
логічність побудови ходу і результатів виконання роботи;
якість змісту роботи, тобто його відповідність вимогам освітнього модуля;
якість оформлення результатів роботи;
вміння використовувати додаткові можливості інформаційних технологій,
спеціального обладнання та програм;
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вміння робити висновки, узагальнення та рекомендації для покращення
якості роботи.
5. Необхідно визначити критерій допуску до іспиту або заліку з дисципліни (рекомендується не менше 35 балів).
6. Необхідно визначити критерій автоматичного заліку або виставлення
оцінки "відмінно" з іспиту без його здачі (рекомендується більше 90 балів).
7. Необхідно визначити рейтингові бали за кожним видом робіт для виставлення заліку з навчальної дисципліни (модуля).
ДОВІДКОВО. Наприклад, студент зобов’язаний зробити таке:
виконати домашні письмові роботи, набравши для допуску до іспиту не
менше 5 балів із 10 можливих;
виконати контрольні роботи і тести, набравши для допуску до іспиту не
менше 12 балів із 20 можливих тощо.
8. У цілому при формуванні рейтингової оцінки з дисципліни рекомендується враховувати оцінки за основними видами діяльності студентами при
вивченні навчальної дисципліни: відвідування лекційних, практичних, лабораторних, семінарських та інших аудиторних занять, засвоєння теоретичного
курсу на лекційних та семінарських заняттях, набуття вмінь та навичок у ході
практичних і лабораторних робіт, засвоєння компетентностей, виконання
домашніх робіт, виконання передбачених програмою видів самостійної роботи,
участь у науково-дослідній роботі з дисципліни тощо. Потім рекомендується
розподілити 100 балів між усіма видами контролю з урахуванням числа планованих перевірок, а потім розподілити бали за видами навчальної діяльності
для кожної перевірки з урахуванням робочої програми дисципліни.
9. Якщо за яким-небудь видом навчальної діяльності проводиться множинна оцінка, наприклад, ряд відповідей з місця, кілька контрольних поточних
завдань, тестів, рефератів, есе, то в оцінювальний аркуш вноситься сумарна
оцінка, що виставляється таким чином, щоб загальна сума балів з дисципліни
не перевищувала 100.
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Додаток В
Приклади розподілу балів протягом семестру для навчальної дисципліни,
виконання дипломної, курсової роботи/проекту,
науково-дослідної діяльності.
(ДОВІДКОВО. Варіанти семестрових бальних розкладок)
У табл. В.1 міститься приклад розподілу балів протягом семестру для
навчальної дисципліни, яка завершується іспитом і містить 15 лекцій (30 годин), практичні заняття, 6 лабораторних робіт і 2 підсумкових колоквіуми (ПК).
Таблиця В.1
Дисципліна 1 (іспит, лекції, практика, лабораторні роботи)

Елементи навчальної
діяльності
Відвідування та робота
на занятті
Тестовий контроль
Контрольні роботи
на практичних заняттях
Виконання та захист
результатів лабораторних
робіт
Колоквіуми
Компонент своєчасності
Усього – максимум
за період
Складання іспиту
(максимум)
Накопичувальним
підсумком

Максимальний
бал на 1-й ПК

Максимальний
бал за період
між 1ПК і 2ПК

Максимальний
бал за період
між 2ПК і на
кінець семестру

Усього
за
семестр

2

2

2

6

3

3

3

9

2

2

2

6

5

5

5

15

7
3

–
3

8
3

15
9

22

15

23

60

з початку
семестру

40
22

37

60

100

У табл. В.2 наведено приклад розподілу балів для дисципліни з іспитом,
що містить 40 годин, 20 лекцій і 4 лабораторні роботи.
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Таблиця В.2
Дисципліна 2 (іспит, лекції, лабораторні роботи)

Елементи навчальної
діяльності
Відвідування та робота
на занятті
Тестовий контроль
Виконання та захист
результатів лабораторних
робіт
Компонент своєчасності
Усього – максимум за період
Складання іспиту (максимум)
Накопичувальним
підсумком

Максимальний
Максимальний
бал на 1-й ПК
бал за період
з початку
між 1ПК і 2ПК
семестру

Максимальний
бал за період
між 2ПК
і на кінець
семестру

Усього
за
семестр

4

4

4

12

11

11

–

22

–

6

8

14

4
19

4
25

4
16

12
60
40

19

44

60

100

У табл. В.3 наведено приклад розподілу балів для дисципліни, що містить
лекції та практичні заняття і завершується іспитом.
Таблиця В.3
Дисципліна 3 (іспит, лекції, практичні заняття)

Елементи навчальної
діяльності
Відвідування та робота
на занятті
Тестовий контроль
Контрольні роботи
на практичних заняттях
Компонент своєчасності
Усього – максимум за період
Складання іспиту
(максимум)
Накопичувальним
підсумком

Максимальний
Максимальний
бал на 1-й ПК
бал за період
з початку
між 1ПК і 2ПК
семестру

Максимальний
бал за період
між 2ПК
і на кінець
семестру

Усього
за
семестр

3

3

3

9

9

7

7

23

6

7

6

19

3
21

3
20

3
19

9
60
40

21

41
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У табл. В.4 наведено приклад розподілу балів для дисципліни із заліком,
що містить 18 лекцій (36 годин), практичні заняття і 5 лабораторних робіт.
Таблиця В.4
Дисципліна 4 (залік, лекції, практичні заняття, лабораторні роботи)

Елементи навчальної
діяльності
Відвідування та робота
на занятті
Тестовий контроль
Контрольні роботи
на практичних заняттях
Виконання та захист
результатів лабораторних
робіт
Компонент своєчасності
Усього – максимум за період
Накопичувальним
підсумком

Максимальний
бал на 1-й ПК
з початку
семестру

Максимальний
бал за період
між 1ПК і 2ПК

Максимальний
бал за період
між 2ПК і на
кінець
семестру

Усього
за
семестр

4

4

4

12

9

8

8

25

9

9

6

24

–

12

15

27

4
26

4
37

4
37

12
100

26

63

100

100

Для оцінки результатів виконання етапу дипломної роботи в табл. В.5
наведено приклад розподілу балів.
Таблиця В.5
Етап виконання дипломної роботи/проекту
Елементи навчальної
діяльності
1
Відвідування консультацій
(2 бал/тижд.)
Виконання проміжних етапів
розробки проекту відповідно
до завдань і календарного
плану проекту
Компонент своєчасності

2

3

Максимальний
бал за період
між 2ПК і на
кінець
семестру
4

12

10

5

27

9

11

–

20

3

3

–

6

Максимальний
Максимальний
бал на 1-й ПК
бал за період
з початку
між 1ПК і 2ПК
семестру
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за
семестр
5
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Закінчення табл. В.5
1
Публікації та доповіді
учасників проектних груп на
наукових конференціях
різного рівня
Усього – максимум за період
Захист етапу (максимум)
Накопичувальним
підсумком

2

3

4

5

–

–

7

7

24

24

12

60
40

24

48

60

100

При виконанні курсової роботи/проекту важливо стимулювати студента
до планомірної роботи. Необхідно вказувати розподіл балів, що нараховуються
за окремі етапи роботи над проектом. У табл. В.6 наведено приклад розподілу
балів для окремих етапів виконання курсової роботи/проекту.
Таблиця В.6
Курсова робота/проект

Елементи навчальної
діяльності
Отримання завдання
на курсову роботу/проект
Підбір і огляд літератури
Виконання необхідних
розрахунків щодо
роботи/проекту
Виконання необхідних
графічнихробіт
Повне оформлення роботи
Компонент своєчасності
Усього – максимум за період
Захист роботи/проекту
(максимум)
Накопичувальним
підсумком

Максимальний
бал за період
між 1ПК і 2ПК

Максимальний
бал за період
між 2ПК
і на кінець
семестру

Усього
за
семестр

4

–

–

4

11

–

–

11

–

15

–

15

–

4

7

11

–
3
18

–
3
22

10
3
20

10
9
60

Максимальний
бал на 1-й ПК
з початку
семестру

40
18

40

70

60

100

Закінчення додатка В
ДОВІДКОВО
Таблиця В.7
Рекомендації щодо формування бально-рейтингової оцінки
за науково-дослідну діяльність студентів
Назва показника
1. Публікація в українському фаховому науковому журналі
або іноземному науковому журналі
2. Публікація в українському науковому журналі, що не
входить у перелік фахових
3. Участь з доповіддю у науковій конференції (за результатами публікації збірника наукових статей)

4. Дистанційна участь з доповіддю у науковій конференції
(за результатами публікації збірника наукових статей)

5. Отримання стипендії за науково-дослідну активність, грантів
за науково-дослідну діяльність, перемогу в конкурсах науковопрактичних проектів та олімпіадах
6. Участь у держбюджетних НДР або науково-практичних
проектах
7. Вступ до складу наукових співтовариств за профілем
навчання

Кількість балів (до)
10 балів – одноосібна;
5 балів – у співавторстві
5 – одноосібна;
2 – у співавторстві
15 балів – іноземна;
10 балів – міжнародна;
10 балів – загальноукраїнська;
5 балів – міжвузівська або
внутрішня
10 балів – іноземна;
10 балів – міжнародна;
5 балів – загальноукраїнська;
5 балів – міжвузівська або
внутрішня
10 балів – персональне або у
якості керівника колективу;
5 балів – у складі колективу
5 балів – для відповідальних
виконавців;
5 – 10 балів – для лаборантів
5 балів

Бали можуть нараховуватись і за інші показники науково-дослідної діяльності,
але вони не повинні виходити за межі максимальних 60 балів.
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Додаток Д
Зразки технологічних карт та рейтинг-планів
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра економіки підприємства та менеджменту
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА
накопичувальних рейтингових балів
з навчальної дисципліни "ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА"

Для студентів факультету економіки і права
напряму підготовки: 6.030504 "Економіка підприємства"
3 курсу групи 6.05.10.11.03
Лектор – к.е.н., доц. Плоха О. Б.
Викладачі: Чумак А. М., Іваненко О. В.

2012/2013 навчальний рік. ІІ семестр
Загальний обсяг годин
за робочим навчальним планом – 180.
Форма підсумкового контролю – екзамен.

Се∑
сія
181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
20
Загальне навчальне навантаження студента, години на тиждень
Лекції
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
34
Практичні заняття 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2
50
Лабораторні
заняття
Поточні
к к к к к к к к к к к к к к к к к к
консультації *
Екзамен
3 3
Аудиторні години 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 3 87
Вивчення
теоретичного
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
33
матеріалу
Виконання прак1 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3
44
тичних завдань
Підготовка до
16 16
екзамену
Самостійна робота 2 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 6 5 5 16 93
Загальний обсяг
6 9 9 10 9 10 9 10 9 10 9 11 9 11 10 11 9 19 180
годин
Графік оцінювання, балів на тиждень
Лекції
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
8,5
Практичні
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
8,5
заняття
Лабораторні
заняття
Завдання
2
2
2
2
2
10
за темами
Есе
2
2
4
Презентація
1
1
Поточні КР
2
2
4
Колоквіуми
12
12
24
Екзамен
40 40
Усього балів
1 1 3 3 1 3 13 3 3
1
2 3 3 1 3 3 13 40
на тиждень
100
Накопичення балів 1 2 5 8 9 12 25 28 31 32 34 37 40 41 44 47 60 100
Навчальні тижні

Методи контролю

СРС

Аудиторні
години

Форми навчання

Затверджено на засіданні кафедри "___" ________________ 201__ р.
Протокол № ___
Завідувач кафедри _____________________________________________________М. В. Афанасьєв
* поточні консультації проводяться викладачем за графіком, для студента години на консультації відводяться за
рахунок самостійної роботи.
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Продовження додатка Д

Професійні
компетентності

Години

Форми навчання

Рівень сформованості
компетентностей
Форми
контролю

Макс.
бал

Ауд.
СРС
Ауд.
СРС
Ауд.
СРС

Здатність ідентифікувати витрати підприємства за видами діяльності та іншими
класифікаційними ознаками

2
3
4
5
6
Змістовий модуль 3. Витрати підприємства та фактори зниження
25,00
ТЕМА 9. Витрати підприєм2
Робота на лекції
0,2
Лекція
ства та собівартість продукції
Вирішення практичних зав- Активна участь
у виконанні
Практичне дань щодо обґрунтування
2
0,5
заняття розподілу певних витрат за практичних
класифікацією
завдань
1
Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою
Підготов- тематикою.
Перевірка
5
1
ка до за- Виконання ситуативних
домашніх завдань
завдань щодо індентифікунять
вання витрат та класифікаційними ознаками
ТЕМА 9. Витрати підприємства
2
Робота на лекції
0,2
Лекція
та собівартість продукції
Вирішення практичних завдань
Активна участь
щодо обґрунтування розподілу
у виконанні
Практич2
певних витрат за економічними
0,5
практичних
не заняття
елементами, за статтями
завдань
витрат та калькуляції
2
Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою
тематикою.
ПідготовВиконання практичних зав- Перевірка
5
1
ка до задань щодо індентифікування домашніх завдань
нять
витрат за економічними елементами, за статтями витрат
та калькуляції
ТЕМА 9. Витрати підприєм2
Робота на лекції
0,2
Лекція
ства та собівартість продукції
Вирішення практичних
Активна участь
Практич2
завдань щодо визначення
у виконанні практич- 0,5
не заняття
собівартості продукції
них завдань
3
Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою
Підготовтематикою.
Перевірка
5
1
ка до заВиконання практичних завдань домашніх завдань
нять
на визначення собівартості
продукції різними методами

Здатність визначати собівартість
продукції та ідентифікувати різні
методи калькулювання

Компетентності щодо визначення витрат підприємства та обґрунтування напрямів їх зниження

1

Навчальний
тиждень

Рейтинг-план навчальної дисципліни
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Продовження додатка Д
1

2

3

4

2

СРС

4
5

Ауд.

2

СРС

5

7

Ауд.

2

2

СРС

6

5

Ауд.

2
2

7
СРС

Здатність ідентифікувати різні види
цін та визначати за різними
методами ціноутворення

Здатність обґрунтовувати
напрями зниження витрат

2

Здатність обирати цінову
стратегію

Компетентності щодо визначення витрат підприємства та обґрунтування напрямів їх зниження

Ауд.

2

7

5

ТЕМА 9. Витрати підприємРобота на лекції
ства та собівартість продукції
Вирішення практичних
ЕкспресПрактичзавдань щодо визначення
контрольна
не заняття
собівартості продукції
робота
Пошук, підбір та огляд
літературних джерел
Підготов- за заданою тематикою.
Перевірка
ка до за- Виконання практичних
домашніх завдань
завдань щодо визначення
нять
собівартості продукції
різними методами
ТЕМА 9. Витрати підприємства
Робота на лекції
Лекція
та собівартість продукції
Вирішення ситуаційних зав- Активна участь
Практич- дань щодо визначення точки у виконанні
не заняття беззбитковості, обґрунтування практичних
обсягу збуту продукції
завдань
Пошук, підбір та огляд літеПідготов- ратурних джерел за заданою
Перевірка есе
ка до за- тематикою.
Виконання
есе
за
темою
"Знинять
ження витрат: підводні камені"
ТЕМА 10. Ціноутворення
Робота на лекції
Лекція
на підприємстві
Вирішення практичних
Активна участь
у виконанні
Практич- завдань щодо формування
не заняття ціни на продукцію; ситуаційні практичних
завдання
завдань
Пошук, підбір та огляд
літературних джерел
Підготовза заданою тематикою.
Перевірка
ка до заВиконання практичних
домашніх завдань
нять
завдань щодо визначення ціни
на продукцію
ТЕМА 10. Ціноутворення
Робота на лекції
Лекція
на підприємстві
Підсумкова
Практич- КОЛОКВІУМ
контрольна
не заняття за ЗМІСТОВИМ МОДУЛЕМ
робота
Перевірка
Підготов- Пошук, підбір та огляд
літературних джерел
домашніх завдань
ка до
за заданою тематикою
занять
Підготовка до колоквіуму
Лекція
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6

0,2
2

1

0,2

0,5

3

0,2

0,6

1

0,2
10

1

Продовження додатка Д

СРС

Ауд.

Здатність визначати показники виробництва
продукції

5

Ауд.

2

2

СРС

9

7

Ауд.

2

2
10

СРС

Здатність визначати рівень якості
та конкурентоспроможність продукції
Здатність усвідомлювати понятійний
апарат та механізм формування
прибутку

Компетентності щодо визначення фінансових результатів та обґрунтування напрямів підвищення ефективності діяльності
підприємства

1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 4. Фінансові результати та ефективність діяльності підприємства
35,00
ТЕМА 11. Якість та конкурентоспроможність продукції
2 Лекція
Робота на лекції
0,2
як фактори економічного
зростання підприємства
Активна участь
Практич- Вирішення практичних
завдань щодо визначення
у виконанні практичне запоказників виробництва
них завдань
няття
2
0,5
продукції
8

5

Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою
Перевірка
Підготовка тематикою.
до занять Виконання практичних зав- домашніх завдань
дань щодо визначення показників виробництва продукції
ТЕМА 11. Якість та конкурентоспроможність
продукції як фактори
Робота на лекції
Лекція
економічного зростання
підприємства
Вирішення практичних зав- Активна участь
Практичне дань щодо визначення показ- у виконанні
практичних
заняття ників якості продукції;
ситуаційні завдання
завдань
Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою
Підготовка тематикою.
Перевірка есе
до занять Виконання есе за темою
"Якість – витрати: баланс
інтересів"
ТЕМА 12. Фінансові
результати діяльності
Робота на лекції
Лекція
підприємства
Практичне Вирішення практичних зав- Активна участь
у виконанні практичзаняття дань щодо визначення
результатів діяльності
них завдань
підприємства
Підготовка Виконання практичних
до занять завдань щодо визначення
прибутку підприємств
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1

0,2

0,5

2,5

0,2

0,5

Перевірка домашніх завдань
1

Продовження додатка Д
3

Ауд.

2
2

СРС

11
5

Ауд.

2

2

СРС

12

5

Ауд.

2
2

СРС

13
7

Ауд.

2

2

15

СРС

14

5

Ауд.

Здатність розподіляти
прибуток підприємства

Здатність визначати фактори, що
впливають на прибуток
підприємства

Здатність визначати прибуток
підприємства

2

Здатність визначати види та показники
ефективності діяльності підприємства

Компетентності щодо визначення фінансових результатів та обґрунтування напрямів підвищення ефективності діяльності
підприємства

1

2

4
5
ТЕМА 12. Фінансові результаРобота на лекції
Лекція
ти діяльності підприємства
Практика заповнення форми Активна участь
Практич№ 2 "Фінансові результати" у виконанні пракне заняття
тичних завдань
Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою
Підготовтематикою.
Перевірка
ка до заВиконання практичних зав- домашніх завдань
нять
дань щодо визначення результатів діяльності підприємства
ТЕМА 12. Фінансові результати
Робота на лекції
Лекція
діяльності підприємства
Вирішення практичних завПрактич- дань щодо визначення фінан- Експрес-конрольна
не заняття сових результатів діяльності робота
підприємства
Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою
Підготовтематикою.
Перевірка
ка до заВиконання практичних зав- домашніх завдань
нять
дань щодо аналізу показників
фінансових результатів
ТЕМА 12. Фінансові резульРобота на лекції
Лекція
тати діяльності підприємства
Круглий стіл "Обліковий
Активна участь
Практич- та податковий прибуток:
в обговорені
не заняття особливості формування
та розподілу"
Пошук, підбір та огляд літеПідготовратурних джерел за заданою Доповідь на кругка до затематикою; підготовка
лому столі
нять
до участі у круглому столі
ТЕМА 13. Економічна
ефективність діяльності
Робота на лекції
Лекція
підприємства
Вирішення практичних
Активна участь
у виконанні
Практич- завдань щодо визначення
практичних
не заняття показників ефективності
підприємства
завдань
Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою
Підготовка тематикою; виконання прак- Перевірка
до занять тичних завдань щодо визна- домашніх завдань
чення показників ефективності підприємства
ТЕМА 13. Економічна
ефективність діяльності
Робота на лекції
Лекція
підприємства
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6
0,2
0,5

1

0,2

2

1

0,2
2

3

0,2

0,5

1

0,2

Продовження додатка Д
1

2

3

СРС

5

Ауд.

2

2

СРС

16

5

Ауд.

2
2

Ауд.

СРС

17

Усього годин

8

2
3

СРС

СЕСІЯ

Компетентності щодо визначення фінансових результатів та обґрунтування напрямів
підвищення ефективності діяльності підприємства
Здатність визначати
Здатність визначати та
та обґрунтовувати фактори
обґрунтовувати фактори підвищення підвищення ефективності діяльності
ефективності діяльності підприємства
підприємства

2

11
180

4
5
Вирішення ситуаційних завАктивна участь
дань щодо визначення показу виконанні
Практич- ників оцінки економічної
практичних
не заняття ефективності на рівні
завдань
підприємства
Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою
Підготов- тематикою; виконання прак- Перевірка
ка до за- тичних завдань щодо визна- домашніх завдань
чення показників оцінки еконять
номічної ефективності на рівні підприємства
ТЕМА 13. Економічна
ефективність діяльності
Робота на лекції
Лекція
підприємства
Вирішення ситуаційних завАктивна участь
дань щодо аналізу та обґрунПрактич- тування факторів підвищен- у виконанні
не заняття ня ефективності діяльності практичних
завдань
підприємства
Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою
Підготов- тематикою; виконання завПеревірка
ка до за- дань щодо аналізу та обґрунтудомашніх завдань
вання факторів підвищення
нять
ефективності діяльності підприємства
ТЕМА 13. Економічна ефективність діяльності підприєм- Робота на лекції
Лекція
ства
Підсумкова
Практич- КОЛОКВІУМ
контрольна
не заняття за ЗМІСТОВИМ МОДУЛЕМ 4
робота
Пошук, підбір та огляд
літературних джерел за
заданою тематикою;
Підготов- підготовка до колоквіуму
Перевірка
ка до задомашніх завдань
нять

Вирішення практичних завКонсульдань на різні теми, що вхотації перед
дять до підсумкового
екзаменом
контролю
Підсумковий
Виконання завдань екзаме- контроль
ЕКЗАМЕН наційного білета
Підготовка Повторення матеріалів
до екзамену змістових модулів

6

0,5

1

0,2

0,5

1

0,2
12

1

40

Загальна максимальна кількість балів з дисципліни
100
з них
поточний контроль 60,00
підсумковий контроль 40,00
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Продовження додаткаа Д

Есе

Доповідь

Презентація

Поточні КР

2

4

3

–

–

2

КОЛОКВІУМ

Домашнє
завдання

1

10

25

12

35

60

0,4

0,6

2

–

–

–

–

0,4

1

1

2,5

–

–

–

0,8

1

3

–

3

2

2

0,8

1,5

4

–

–

–

–

3,4

6,1

14

5,5

3

2

4

22

КОЛОКВІУМ

Практичні
завдання

ТЕМА 9. Витрати
підприємства та собівартість продукції
ТЕМА 10. Ціноутворення на підприємстві
ТЕМА 11. Якість та конкурентоспроможність
продукції
ТЕМА 12. Фінансові
результати діяльності
підприємства
ТЕМА 13. Економічна
ефективність діяльності
підприємства

Поточні КР

ЗМ 2

ЗМ 1

Теми змістового модуля

Лекції

Розподіл балів за формами та методами навчання

Тема 9

Тема 10

ЗМ 2

Тема 11

Тема 12

Тема 13

1 тиждень
2 тиждень
3 тиждень
4 тиждень
5 тиждень
6 тиждень
7 тиждень
8 тиждень
9 тиждень
10 тиждень
11 тиждень
12 тиждень
13 тиждень
14 тиждень
15 тиждень
16 тиждень
17 тиждень

3,4

6,1

Презентація

1
1
1

Доповідь

0,5
0,5
0,5

Есе

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Лекції

Домашнє
завдання

ЗМ 1

Теми змістового модуля

Практичні
завдання

Максимальний бал на тиждень

12

1,7
1,7
1,7
2,2
4,7
1,8
1,2
11,7
3,2
1,7
1,7
3,2
5,2
1,7
1,7
1,7
13,2

22

60

2
0,5
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
1
1

3

10
2,5

1
1
1

2
3

0,5
0,5
0,5
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2

1
1
1
1
14

5,5

3

2

4

Продовження додатка Д
Рекомендована структура колоквіуму за змістовим модулем 3
навчальної дисципліни "Економіка підприємства"

Тестові завдання (20 тестових завдань стереотипного рівня) – 2 бали.
1. Згідно з П(С)БО №16 собівартість реалізованої продукції включає:
а) витрати на виробництво та збут продукції;
б) витрати на виробництво продукції;
в) витрати на виробництво продукції, понаднормативні витрати та нерозподілені загальновиробничі витрати;
г) витрати на виробництво, збут продукції та адміністративні витрати.
2. Витрати періоду – це:
а) витрати, які пов’язані з виробництвом продукції та складають собівартість виробленої й реалізованої продукції;
б) витрати, які виникли в поточному періоді, але підпадають під включення до собівартості продукції, яка випускається в наступних звітних періодах;
в) витрати, які виникли в поточному звітному періоді та входять до
собівартості продукції, що вироблена в цьому періоді;
г) витрати, які не входять до виробничої собівартості та собівартості
реалізованої продукції, операційні витрати та понаднормативні.
3. Умовно-змінні витрати – це:
а) витрати, абсолютна величина яких залишається постійною на весь
обсяг виробництва та змінюється відповідно до зміни обсягу виробництва на
одиницю продукції;
б) витрати, які безпосередньо можна віднести до певного об’єкта витрат
за нормами та нормативами;
в) витрати, які пов’язані з роботою виробництва в цілому та прямо не
відносяться до певного об’єкта витрат;
г) витрати, абсолютна величина яких залишається незмінною на одиницю
продукції та змінюється прямо пропорційно зміні обсягу виробництва.
4. Метод ціноутворення на основі повних витрат виробництва враховує:
а) ціну головного конкурента на ринку;
б) фактичні витрати виробництва та середньогалузеву норму прибутку;
в) середньогалузевий рівень витрат виробництва;
г) витрати та ціни конкурентів на аналогічну продукцію.
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5. Визначити відповідність між факторами, що впливають на процес ціноутворення, та їх характеристиками:
Фактори
1. Зовнішні
фактори.
2. Внутрішні
фактори

Характеристика
А. Собівартість продукції.
Б. Поточні ціни на продукцію конкурентів.
В. Рівень та динаміка попиту на продукцію.
Г. Якість матеріалів та праці.
Д. Наявність на виробництві сучасних технологій та техніки.
Е. Якість продукції конкурентів.
Є. Необхідність покриття довгострокових інвестицій

6. Мінімальна ціна товару визначається:
а) місткістю ринку товару;
б) рівнем сукупних витрат підприємства;
в) коефіцієнтом еластичності попиту.
Задача 1 (стереотипна) – 1 бал. Скласти планову калькуляцію собівартості одиниці продукції А, виходячи з такої інформації. За попередніми розрахунками витрати матеріалів на одиницю продукції мають скласти: матеріалу А – 13,2 кг, матеріалу Б – 1,8 кг. Купівельна ціна цих матеріалів складає
1 980 і 14 000 грн за 1 т. Основна заробітна платня виробничих робітників
становить 12,5 грн, додаткова – 10 % від основної, а ставку єдиного соціального
внеску слід прийняти на рівні 37,6 % від бази нарахування. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування очікуються в розмірі 89 % та загальновиробничі витрати – 66 % від основної заробітної плати.
Задача 2 (стереотипна) – 1 бал. Визначити точку беззбитковості, якщо
умовно-змінні витрати при виробництві 50 тис. одиниць продукції склали
850,0 тис. грн, умовно-постійні – 160 тис. грн, а ціна реалізації одиниці
продукції – 25,0 грн.
Задача 3 (стереотипна) – 1 бал. Витрати операційної діяльності на виробництво виробу складають 58 грн. Прибуток, який передбачено для оптової ціни, –
24 грн, ПДВ – 20 %, оптово-збутова націнка складає 15 %, торгівельна надбавка –
30 %. Визначити роздрібну ціну виробу.
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Задача 4 (стереотипна) – 1 бал. ТОВ "Альфа", що випускає шарикові
ручки, отримало додаткове замовлення в кількості 300 шт. Визначити ціну
додаткового замовлення, якщо відомо:
1. Змінні витрати на виробництво 1 ручки складають 1,50 грн.
2. Постійні витрати на виробництво 1 ручки складають 0,60 грн.
3. Обсяг реалізації складає 800 тис. шт. за рік.
4. Ціна ручки складає 3,20 грн.
Задача 5 (евристична) – 4 бали. Виробниче підприємство "Елітон" налагодило випуск кліматичних систем моделі КС-1. За рахунок того, що КС-1 мала
низьку якість, вона не користувалася попитом на ринку. Так, у попередньому
періоді було реалізовано 1 000 шт., при цьому виробнича собівартість одиниці
продукції складала 1 117,72 грн, загальні витрати операційної діяльності –
1 119 630,0 грн, рентабельність продукції – 24 %. З метою завоювання певного
сегменту ринку підприємство впроваджує організаційно-технологічні заходи,
що дає змогу покращити якість продукції. Таким чином, передбачається поступово замінити модель КС-1 на нову КС-2. У наступному періоді планується
випустити на ринок пробну партію КС-2 – 300 шт., а обсяг виробництва КС-1
скоротити до 700 шт. (обидві моделі виготовляються на одному й тому ж
обладнанні). Необхідно скласти калькуляцію виробничої собівартості моделей
КС-1 та КС-2, обчислити витрати операційної діяльності за кожним видом продукції на підставі даних, наведених у таблиці, а також обґрунтувати ціну реалізації обох моделей за умови, що підприємство планує збільшити прибуток на 7 %.
Таблиця
Вихідні дані для розрахунків
Показники
1. Витрати на основні матеріали, грн/шт.
2. Основна заробітна плата, грн/шт.

КС-1
1 450
95

КС-2
1150
130

Ставку єдиного соціального внеску слід прийняти відповідно до діючого
законодавства. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування складають
15 500 грн, загальновиробничі – 13 500 грн, адміністративні – 1250 грн, витрати
на збут – 660 грн. Витрати, пов’язані з виробництвом продукції, слід розподілити між видами продукції відповідно до того, що на виготовлення КС-1
необхідно 9 000 машино-коефіцієнтів, на виготовлення КС-2 – 11 000 машинокоефіцієнтів. Розподіл витрат періоду, а також обґрунтування ціни реалізації
продукції слід провести пропорційно загальній сумі прямих витрат.
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра економіки підприємства та менеджменту
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА
накопичувальних рейтингових балів
з навчальної дисципліни "Менеджмент"
Для студентів факультету економіки і права
напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства"
3 курсу груп: 6.05.10.11.01; 6.05.10.11.02; 6.05.10.11.03
Лектор – к.е.н., доц. Іпполітова І. Я.
Викладач – Матвієнко-Біляєва Г. Л.

СРС

Аудиторні години

Форми навчання

Лекції
Практичні заняття
Лабораторні заняття
Індивідуальні
заняття
Поточні
консультації *
Підсумкова
атестація
Підготовка
до занять
Виконання
курсової роботи
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до екзамену
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Контроль

Графік виконання, кількість заходів
Поточні контрольні
заходи
Колоквіум
Захист курсової
роботи
Екзамен
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Затверджено на засіданні кафедри "___" ________________ 201__ р.
Протокол № ___
Завідувач кафедри _________________________________________ М. В. Афанасьєв
* поточні консультації проводяться викладачем за графіком, для студента години на консультації
відводяться за рахунок самостійної роботи.
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Професійні компетентності

Навчальний
тиждень

Рейтинг-план навчальної дисципліни

Години

Форми навчання

Оцінка рівня сформованих
компетентностей

Ауд.
СРС

83

СРС

Ауд.

Максимальний
бал
1
2
3
4
6
Змістовий модуль 1. Сутність процесу управління та функції менеджменту
26
Визначати функціональні підсистеми організації та їх взаємозв’язки з урахуванням впливу зовнішнього середовища задля ефективного
функціонування організації
Розуміти організаційноТема 1. Поняття і сутність менеджменту Активна участь
2 Лекція
економічний механізм
Робота в малих групах "Визначення та захист пракПрактичне
управління підприємством
2
понять "управління","менеджмент", тичних завдань,
1
1
заняття
презентація груп
"ефективний менеджер"
Підготовка Пошук, підбір та огляд літературних
4
джерел за заданою тематикою
до занять
Вміти аналізувати стан
Тема 2. Організація як об’єкт управління Активна участь у
2 Лекція
зовнішнього та внутрішнього
Практичне Оцінка внутрішнього та зовнішнього виконанні прак2
середовищ організації
середовищ організації. SWOT-аналіз тичних завдань,
заняття
презентація груп
Пошук, підбір та огляд літературних
2
1
джерел за заданою тематикою
Підготовка
4
Видача самостійної роботи № 1
до занять
"Оцінювання ефективності
використання часу студента"
Застосовувати системний,
Тема 3. Розвиток науки управління Активна участь у
2 Лекція
ситуаційний та процесний
виконанні пракСитуаційні
завдання
"Використання
підходи до управління
3
тичних завдань,
Практичне системного підходу в управлінні."
2
захист завдання,
заняття
презентація груп
Ауд.

Форми
контролю
5
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2

3
СРС

1

4

Ауд.

2

СРС

2

4
2
2

СРС

5

Ауд.

Застосовувати методи
та інструменти обґрунтування
управлінських рішень

4

2
2

6
СРС
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Розробляти управлінські рішення з урахуванням ситуації,
що склалася в організації,
та впливу макро- і мікроекономічних чинників

Ауд.

4

4

4
5
Пошук, підбір та огляд літературних
Підготовка джерел за заданою тематикою
до занять
Виконання СР № 1
Тема 3. Розвиток науки управління Активна участь
Лекція
Визначення особливостей формуван- у виконанні пракПрактичне ня зарубіжних моделей менеджменту тичних завдань,
заняття
презентація груп
Пошук, підбір та огляд літературних
Підготовка
джерел за заданою тематикою, викодо занять
нання СР № 1
Тема 4. Основи теорії прийняття упЛекція
равлінських рішень
Практичне Оцінка ефективності прийняття управлінських рішень
заняття
Пошук, підбір та огляд літературних
Підготовка джерел за заданою тематикою,
до занять
виконання СР № 1

Еспрес-опитування за темами 1 – 3
Активна участь
у виконанні
практичних
завдань, захист
завдання,
презентація груп

Тема 5. Методи обґрунтування управ- Активна участь
у виконанні праклінських рішень
тичних завдань,
Практичне Розробка алгоритму розв’язування
презентація груп
управлінських проблем
заняття
Пошук, підбір та огляд літературних
джерел за заданою тематикою
Підготовка
Подання на перевірку СР № 1
Перевірка СР № 1
до занять

6

1

2

1

Лекція

1

2
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3
Ауд.

2

2
2

Ауд.

4

2
2

Ауд.

Підготовка
до занять
Лекція
Практичне
заняття

4

Підготовка
до занять

2

Лекція

СРС

2
4

Пр Л

9

18
18

4
Тема 6. Планування в організації
Використання системи сітьового
планування та управління
Пошук, підбір та огляд літературних
джерел за заданою тематикою
Видача самостійної роботи № 2
"Планування особистісного розвитку
студента"
Тема 6. Планування в організації
Ділова гра "Розробка стратегії
розвитку підприємства"
Пошук, підбір та огляд літературних
джерел за заданою тематикою
Виконання СР № 2
Тема 7. Організація як функція
управління
Колоквіум за змістовий модуль 1

5
Активна участь
у виконанні практичних завдань,
презентація груп

Активна участь
у виконанні практичних завдань,
презентація груп

Тести, 5 стереотипних завдань,
1 евристичне
Практичне
завдання
заняття
Пошук, підбір та огляд літературних Перевірка
Підготовка джерел за заданою тематикою
самостійної
до занять
роботи № 2
Подання на перевірку СР № 2

Разом за змістовий модуль 1

СРС

85

СРС

8

Здійснювати процес делегування повноважень та проектування робіт в організації.
Вибирати тип організаційної
структури управління з урахування особливостей організації

Лекція
Практичне
заняття

7
СРС

1
Розробляти план (стратегію)
розвитку підприємства на основі аналізу зовнішнього та внутрішнього середовищ

36

КОЛОКВІУМ 1
СРС
поточний
контроль
Захист практичних завдань (активне відвідування)

6

1

1

9

5
26
9
7
2
8
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1

6
34

Ауд.

2
3
4
5
Змістовий модуль 2. Ефективність управління організацією
Визначати вплив мотивації
2 Лекція
Тема 8. Мотивація
Активна участь
на кінцеві результати діяльності
Вирішення практичних завдань щодо у виконанні
організації
практичних
Практичне визначення залежності приросту
2
заробітної плати від перевиконання завдань та захист
заняття
завдань
планового завдання
10
Пошук, підбір та огляд літературних
джерел за заданою тематикою
Підготовка
5
Видача самостійної роботи № 3
до занять
"Організація процесу особистісного
розвитку студента"
Використовувати інструменти
2 Лекція
Тема 9. Управлінський контроль
Активна участь
управлінського контролю
у виконанні пракПрактичне завдання 11.
Практичне
тичних завдань
2
Розрахунок показників виконання
заняття
та захист завдання
плану підприємства
11
Пошук, підбір та огляд літературних
Підготовка джерел за заданою тематикою
5
до занять
Виконання самостійної роботи № 3
Використовувати ефективні
2 Лекція
Тема 10. Методи менеджменту
Активна участь
методи управління в організації
у виконанні пракПрактичне завдання 12.
Практичне Визначення ефективності використан- тичних завдань
2
та презентація
заняття
ня методів управління
груп
12
Пошук, підбір та огляд літературних Експрес-опитування за темами 8 – 10
Підготовка джерел за заданою тематикою
5
до занять
Виконання самостійної роботи № 3
Аналізувати та обирати ефективний стиль лідерства в організації

Ауд.
СРС

СРС

1

1

3

2
13

Ауд.

86

Ауд.

СРС

1

2

Тема 11. Лідерство
Практичне завдання 13.
Практичне
Визначення кандидата на посаду
заняття
начальника цеху (ділова гра)
Лекція

Активна участь
в обговоренні
та захист

1
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2

3

Ауд.

СРС

1

5
2
2

СРС

14

Ауд.

2
2

СРС

15

Ураховувати психологічні
аспекти особистості при здійсненні управлінської діяльності

5

Ауд.

2

16

СРС

87

Налагоджувати ефективний
комунікаційний процес в організації

5

2

5

4
5
Пошук, підбір та огляд літературних Перевірка
самостійної
Підготовка джерел за заданою тематикою
до занять
роботи № 3
Подання на перевірку СР № 3
Тема 11. Лідерство
Активна участь
Лекція
у модерації
Практичне Практичне заняття 14.
Модерація "Ефективний керівник-лідер" та захист
заняття
результатів
Пошук, підбір та огляд літературних
джерел за заданою тематикою
Підготовка Видача самостійної роботи № 4
до занять
"Формування ефективної системи
мотивації та контролю особистісного
розвитку студента"
Тема 12. Комунікації в управлінні
Активна участь
Лекція
у виконанні
Практичне завдання 15.
Практичне
та захист резульДілова гра "Налагодження
заняття
ефективних комунікацій в організації татів ділової гри
Пошук, підбір та огляд літературних
Підготовка джерел за заданою тематикою
до занять
Виконання самостійної роботи № 4
Тема 13. Психологія управлінської
Активна участь
Лекція
діяльності
у виконанні
та захист резульПрактичне завдання 16.
Ділова гра "Управління конфліктами татів ділової гри.
Практичне
в організації". Круглий стіл "Напрями Активна участь
заняття
підвищення ефективності діяльності в обговоренні
організацій та ефективності управління" під час круглого
Пошук, підбір та огляд літературних столу
Підготовка джерел за заданою тематикою
до занять
Подання на перевірку СР № 4
Перевірка СР № 4

6
5

1

1

1

5
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3
Ауд.

2

2
2

17
СРС

1
Оцінювати організаційну
ефективність та ефективність
управління організацією

5

4
Тема 14. Ефективність управління

Лекція
Практичне
Колоквіум за змістовий модуль 2
заняття

Підготовка Пошук, підбір та огляд літературних
джерел за заданою тематикою
до занять

5
Тести, 5 стереотипних завдань,
1 евристичне
завдання

Пр Л

16
16

СРС

Разом за змістовий модуль 2

40

Усього годин

Ауд.

Консультації
Вирішення практичних завдань за
перед
темами навчальної дисципліни
екзаменом
Виконання завдань екзаменаційного
ЕКЗАМЕН
білета

СРС

СЕСІЯ

88

КОЛОКВІУМ 2
СРС
Захист практичних завдань,
активне відвідування
Контрольні
заходи

Підсумковий
контроль

6

14

34
14
10
7

3

40

Підготовка Повторення матеріалів змістових
до екзамену модулів
144

Загальна максимальна кількість балів
з дисципліни, в т. ч.

100

поточний контроль

60

підсумковий контроль

40
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Тема 6. Планування в організації

Поточні КР

Презентація

Доповідь

Есе

Самостійна робота

9

26

14

34

23

60

1
1
2

2

1
1

2

2

Тема 7. Організація як функція
управління

ЗМ 2

РАЗОМ

Тема 1. Поняття і сутність
менеджменту
Тема 2. Організація як об’єкт
управління
Тема 3. Розвиток науки управління
Тема 4. Основи теорії прийняття
управлінських рішень
Тема 5. Методи обґрунтування
управлінських рішень

КОЛОКВІУМ

ЗМ 1

Теми змістового модуля

Лекції + практичні
заняття

Розподіл балів за формами та методами навчання

5

Тема 8. Мотивація

1

Тема 9. Управлінський контроль

1

Тема 10. Методи менеджменту

1

Тема 11. Лідерство

2

Тема 12. Комунікації в управлінні

1

Тема 13. Психологія управлінської
діяльності

1

5

15

17

3
5

Тема 14. Ефективність управління
РАЗОМ

89

5
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ЗМ 1

РАЗОМ

КОЛОКВІУМ

Поточні КР

Презентація

Доповідь

Есе

Тема 1

1 тиждень

1

1

Тема 2

2 тиждень

1

1

3 тиждень

1

1

4 тиждень

1

Тема 4

5 тиждень

1

Тема 5

6 тиждень

1

7 тиждень

1

1

8 тиждень

1

1

Тема 3

Тема 6

ЗМ 2

Самостійна робота

Теми змістового модуля

Лекції + практичні
заняття

Максимальний бал на тиждень

2

3
1

2

3

Тема 7

9 тиждень

Тема 8

10 тиждень

1

1

Тема 9

11 тиждень

1

1

Тема 10

12 тиждень

1

13 тиждень

1

14 тиждень

1

1

Тема 12

15 тиждень

1

1

Тема 13

16 тиждень

1

Тема 14

17 тиждень

Тема 11

РАЗОМ

5

15

9

3

14

4

5

6

5

6

17

90

5

14

14

23

60

Продовження додатка Д
Рекомендована структура колоквіуму за змістовим модулем 1
навчальної дисципліни "Менеджмент"
Тестові завдання – 1 бал.
1. Організація – це:
а) група людей, які працюють спільно для досягнення своїх цілей;
б) група людей, діяльність яких координується для досягнення загальної мети;
в) група людей, діяльність яких координується з метою підвищення її
ефективності.
2. За класифікацією Г. Мінцберга до ролей, пов’язаних з прийняттям
рішень, відносяться:
а) той, хто приймає інформацію;
б) той, хто проводить переговори;
в) той, хто поширює інформацію;
г) представник;
д) підприємець;
е) той, хто розподіляє ресурси;
є) той, хто об’єднує команду;
ж) той, хто усуває порушення.
3. Принципи управління вперше були сформульовані в рамках:
а) школи наукового управління;
б) процесного підходу до управління;
в) адміністративної школи управління;
г) поведінкового підходу до управління.
4. Загальні характеристики та закономірності управління будь-якою організацією намагалися виділити представники:
а) класичної теорії організації;
б) неокласичної (поведінкової) теорії організації;
в) сучасної теорії організації.
5. У рамках поведінкової теорії менеджменту виділяють:
а) школу наукового управління;
б) адміністративну школу управління;
в) школу людських стосунків;
г) кількісну школу;
д) школу організаційної поведінки.
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6. За результатами своїх досліджень А. Файоль виділив такі основні функції
управління:
а) координація;
б) розпорядництво;
в) мотивація;
г) лідерство;
д) планування;
е) організація;
є) контроль.
7. Основні характеристики класичної теорії прийняття рішень – особа, яка
приймає рішення:
а) має чітку мету прийняття рішення;
б) має неповну інформацію стосовно можливих альтернатив;
в) має раціональну систему впорядкування переваг за ступенем їх важливості;
г) не здатна передбачити наслідки кожної із можливих альтернатив;
д) немає правильної відповіді.
8. Методи активізації творчого пошуку альтернатив:
а) метод інверсії;
б) метод контрольних запитань;
в) метод "ідеалізації";
г) метод "мозкового штурму";
д) метод колективного блокноту;
е) метод морфологічного аналізу;
є) метод фокальних об’єктів;
ж) метод аналогії.
9. Послідовність реалізації етапів раціональної технології прийняття рішень:
а) оцінка ефективності варіантів вирішення проблеми;
б) прийняття рішення;
в) збір інформації про проблему;
г) розробка можливих варіантів вирішення проблеми;
д) визначення проблеми і постановка мети її вирішення.
10. Правильно сформульована місія організації визначає:
а) види діяльності організації;
б) завдання організації;
в) переваги організації;
г) ринки, де діє організація;
д) стратегії бізнесу.
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Завдання 1 (1 бал). Сформулюйте причини виникнення інтегрованих
підходів до управління.
Завдання 2 (1 бал). Підприємство продає свої вироби за ціною 230 грн за
одиницю. Змінні витрати на виробництво однієї одиниці становлять 170 грн,
постійні витрати за місяць – 58 000 грн. За місяць реалізується 1 540 одиниць виробів.
Визначити мінімально рентабельний обсяг виробництва. Зробити висновки.
Завдання 3 (1 бал). Сформулювати місію для великого м’ясокомбінату
міста Харкова.
Завдання 4 (1 бал). Визначити фактори, які впливають на якість планування в організації.
Завдання 5 (1 бал). Однією із ваших функцій є контроль за змінами у
проекті, зокрема, за витратами на виробничу собівартість одиниці продукції, що
випускається. Заповніть дані таблиці для вищого керівництва із всією відповідальністю уважного менеджера проекту та запропонуйте можливі заходи щодо
покращення ситуації.
Таблиця
Вихідні дані для розрахунків

Статті витрат

Сировина та матеріали
Паливо й енергія на технологічні цілі
Основна заробітна плата робітників
Додаткова заробітна плата
Відрахування на соціальне страхування
Витрати на утримання та експлуатацію
устаткування
Загальновиробничі витрати
Втрати від браку
Інші виробничі витрати
Виробнича собівартість

Сума витрат
Структура
Відхилення
на калькуляційну
витрат, %
одиницю, грн
минулий звітний мину- звітний +,- % пункперіод
період
лий
період
тів
період
структури
0,22
0,24
0,12
0,10
0,11
0,13
0,05
0,06
0,06
0,08
0,22

0,18

0,03
0,01
0,06
0,88

0,04
0,02
0,10
0,95

100,00

100,00

Завдання 6 – евристичне (2 бали). Навести приклад прийняття управлінського
рішення за інтуїтивною технологією прийняття управлінських рішень. Проаналізувати результат прийняття рішення, зробити висновки.
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра філософії і політології
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА
накопичувальних рейтингових балів
з навчальної дисципліни "Політологія"
(викладається у 1 семестрі)
Для студентів факультету економіки і права
напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства"
2 курсу груп:
Лектор – к.е.н., доц. Жеребятнікова І. В.

1
Лекції
2
Практичні заняття
Семінарські
2
заняття
Лабораторні
заняття
Індивідуальні
заняття
Поточні
консультації
Іспит + передекз.
консул.
Підготовка
1
до занять
Виконання
курсових робіт
(проектів)
Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання
(ІНДЗ)
Поточні
контрольні
заходи
Колоквіум
Захист курсової
роботи
(проекту),
ІНДЗ

2

3
2

4

2

5
2

6

2

Навчальні тижні
7 8 9 10 11 12 13 14
2
2
2
2

15
2

2

2

1

3

1

2

2

2

1

1

3

1

2

2

1

1

3

1

3

Сесія ∑
16 17 18-20
2
18
2

18

2

32

1

1

3

1

3

ПК

(графік виконання)

Навчальне Поточний, підсумковий
навантаженконтроль
ня студентів

Самостійна робота

Аудиторні (контактні) години

Форми навчання

2012/2013 навчальний рік. ІІ семестр
Загальний обсяг годин
за робочим навчальним планом – 72.
Форма підсумкового контролю – ПМК.

1
К

1

4

36

Іспит
Аудиторні
години
Самостійна
робота

4

4

4

4

4

4

4

4

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

4

1

3

1

4

2

36

Загальний обсяг 5

3

5

3

5

3

5

3

5

3

5

4

5

3

5

4

6

72

Затверджено на засіданні кафедри

"

201 р.

Завідувач кафедри

_____________________

"

94

Протокол № ___
Кузь О. М.

Продовження додатка Д

Години

Методи та форми навчання

МаксиФорми контролю мальний
бал

2
3
4
5
Змістовий модуль 1. Політика як інституціоналізація владних відносин
Лекція
Тема 1. Сутність і роль політики та політології Робота на лекції
2
як науки у житті суспільства
Засвоєння теоретико-методологічних підвалин полі- Активна участь у дисСемікусії з питання співнарське тичної науки; закріплення знань щодо структури
1
заняття та функціонального призначення політики як сус- відношення політики
2
пільного явища; виявлення природи взаємозв’язку і моралі; підготовка
та взаємозалежності політичної та економічної сфер доповіді з теми
соціуму
Пошук, підбір та огляд навчально-методичної
Перевірка домашніх
Підгота наукової літератури за даною тематикою; засвоєн- завдань
товка
до занять ня базових категорій, принципів та закономірностей (усна доповідь)
політичної науки; розуміння економічних, соціальних
та духовних детермінант політики, її ролі та значення
у соціальному розвитку
1–2
4
Ауд.
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Компетентності щодо використання базових
політичних цінностей та норм політичної
поведінки для формування активної
громадянської позиції
Здатність застосовувати методи аналізу,
діагностики і прогнозування політичних явищ,
процесів і подій у контексті досягнень сучасної
політичної науки

1

Оцінка рівня сформованості
компетентностей

СРС

Загальнокультурні
(загальнонаукові,
соціально-особистісні)
компетентності

Навчальний
тиждень

Рейтинг-план навчальної дисципліни

6
100
0,5
4

1

3

Продовження додатка Д

5

5–6

СРС

3–4

Ауд.

3

3

Ауд.

2

СРС

Здатність аналізувати, раціонально
та критично оцінювати історикополітичні події та явища для
формування власного свідомого
відношення до політичного буття
Здатність до аналізу феномену влади
як субстанції політики й засобу
управління суспільно-політичними
процесами
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Компетентності щодо використання базових політичних цінностей
та норм політичної поведінки для формування активної
громадянської позиції

1

4
5
2 Лекція
Робота на лекції
Тема 2. Історія політичної думки
Засвоєння історичної традиції генезису й розвитку Активна участь
Семінарське світової політичної думки; вивчення теоретико-кон- в обговоренні питань
2 заняття цептуальної структури сучасної політологічної
семінарського заняття,
доктрини в розмаїтті зарубіжних і вітчизняної
підготовка доповідей
наукових шкіл
Пошук, підбір та огляд навчально-методичної
Перевірка домашніх
Підгота наукової літератури за даною тематикою; закріп- завдань
товка
до занять лення знань щодо джерел формування світової полі- (усна доповідь)
тичної думки; виявлення особливостей та еволюції
4
вітчизняної політичної думки

6
0,5

Робота на лекції
Активна участь
в обговоренні питань
семінарського заняття,
підготовка доповідей;
робота в малих групах
Перевірка домашніх
завдань
(усна доповідь).
Перевірка есе

0,5

2 Лекція
Семінарське
2 заняття

Тема 3. Політична діяльність і влада
Засвоєння специфіки та механізму здійснення
політико-владних відносин; вміння орієнтуватися
у проблемах легітимності, горизонтального та
вертикального розподілу влади

Пошук, підбір та огляд навчально-методичної
Підгота наукової літератури за даною тематикою;
товка
до занять засвоєння основних закономірностей прояву
владних відносин у сучасному суспільстві.
4
Виконання есе за темами: "Проблема демократизації
влади в Україні на сучасному етапі", "Державна
влада в Україні: особливості, проблеми,
перспективи", "Проблеми легітимності влади"

2,5
1

2,5

2,5
1
2,5
1
5

Продовження додатка Д
2

3

7–8

СРС

7

Ауд.

2

Ауд.

9

Лекція
Семінарське
заняття

2

Підготовка
4 до занять
2

Лекція
Семінарське
заняття

2

Підготовка
до занять
9 – 10

СРС

Здатність усвідомлювати основні
характеристики функціонування політичної
системи сучасної України та обґрунтовувати
необхідність її стабільності для ефективного
суспільно-політичного розвитку
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Компетентності щодо усвідомлення системи
політичних інститутів сучасності, які
складають структурно-функціональний
формат політичного буття

Здатність усвідомлювати реальний
вплив сучасних політичних
суб’єктів на функціонування
й трансформацію політичного
буття

1

4

4
5
Тема 4. Особа і політика. Політичне лідерство. Робота на лекції
Політичні еліти
Розгляд політики в системі ціннісних орієнтацій осо- Активна участь
бистості; визначення ролі особи як об’єкта і суб’єкта в обговоренні питань
політики, її впливу на суспільно-політичний розвиток. семінарського заняття;
Засвоєння природи та соціальної сутності політич- робота в малих групах
ного лідерства; виокремлення місця політичної елі- щодо розробки технології
ти в структурі влади
формування іміджу
політичного лідера
Пошук, підбір та огляд навчально-методичної
Перевірка домашніх
та наукової літератури за даною тематикою; закріп- завдань
лення знань щодо природи та механізму функціонуван- (усна доповідь)
ня політичного лідерства; розуміння сутності політичного елітизму
Робота на лекції
Тема 5. Політична система суспільства
Визначення місця та ролі політичної системи в жит- Експрес-контрольна
тєдіяльності суспільства; розгляд політичної системи робота;
в її взаємодії з економічною, соціальною та правовою активна участь
підсистемами; засвоєння її структурних елементів та в обговоренні питань
типів. Визначення якісних характеристик політичного семінарського заняття
режиму; засвоєння специфіки основних типів політичних режимів: тоталітаризму, авторитаризму та демократії
Пошук, підбір та огляд навчально-методичної
Перевірка домашніх
та наукової літератури за даною тематикою; засвоєн- завдань
ня уявлень про еволюцію та типологію політичної (усна доповідь).
системи. Розгляд політичного режиму як упорядкованої Перевірка есе
взаємодії структур політичної системи.
Виконання есе за темами: "Сучасні концепції демократії", "Умови політичної стабільності та методи
її забезпечення", "Тоталітаризм: сутність, витоки,
особливості"

6
0,5
2
3

2
0,5
5
2

1
5

Продовження додатка Д
2

3

11

Ауд.

2
2

11 – 12

5

98
13

Ауд.

2

2

Лекція
Семінарське
заняття

Підготовка
до занять
13 – 14

СРС

Компетентності щодо свідомого формування та вдосконалення власної політичної культури, залучення до демократичних цінностей і застосування їх
у особистісному та професійному розвитку
Здатність робити усвідомлений політичний
вибір в умовах сучасного політичного
плюралізму

Лекція
Семінарське
заняття
Підготовка
до занять

СРС

Здатність усвідомлювати закони
функціонування держави,
специфіку організації державних
органів у структурі політичних
інститутів

1

4

4
5
Робота на лекції
Тема 6. Держава як політичний інститут
Визначення сутності й місця держави у політичній Активна участь
організації суспільства; характеристика особливостей в обговоренні питань
форм правління та форм територіального устрою. семінарського заняття;
Виявлення діалектики взаємодії держави й грома- підготовка доповідей;
дянського суспільства
робота в малих групах
Пошук, підбір та огляд навчально-методичної
Перевірка домашніх
та наукової літератури за даною тематикою; розуміння завдань
принципів соціальної і правової держави; засвоєння (усна доповідь).
характеристик сучасної української держави за фор- Перевірка есе
мою правління та формою державного устрою.
Виконання есе за темами: "Громадянське суспільство
й держава: співвідношення та взаємодія", "Етатизм
як принцип політичного управління", "Державний
суверенітет в епоху глобалізації"
Тема 7. Політичні партії та партійні системи.
Робота на лекції
Вибори та виборчі системи
З’ясування сутності та місця партій у політичному Активна участь
процесі; вивчення основних ознак та типів партій; в обговоренні питань
порівняльний аналіз партійних систем. Розгляд ролі семінарського заняття,
опозиції в політичному житті. Виявлення особли- робота в малих групах
востей функціонування виборчої системи сучасної над симуляцією пеУкраїни
редвиборчих перегонів
Пошук, підбір та огляд навчально-методичної і нау- Перевірка домашніх
кової літератури за даною тематикою; визначення завдань
характеристики та ролі політичних партій у політич- (усна доповідь).
ній системі сучасної України; з’ясування можливостей Перевірка есе
та недоліків різних типів партійних систем. Вивчення
сутності виборчої системи та типології виборів.
Виконання есе за темами: "Багатопартійність
як умова становлення демократичного процесу",
"Порівняльний аналіз партійних систем у країнах
Європи", "Вибори та політична стабільність"

6
0,5
1,5
1
2,5
1
5

0,5
1,5
3
1
5

Продовження додатка Д

Усього годин

2

3

15

Ауд.

2

15 – 16 СРС

2

5

17

17

Ауд.

2

СРС
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Компетентності щодо свідомого формування та вдосконалення
власної політичної культури, залучення до демократичних
цінностей і застосування їх у особистісному та професійному
розвитку
Здатність усвідомлювати різноманітні
Здатність орієнтуватися в
форми участі у політичному житті
міжнародних політичних
процесах, оцінювати світові
сучасної України для формування
геополітичні проблеми,
активної громадянської позиції
місце і роль України на
міжнародній арені

1

2

2
72

4
5
6
Робота на лекції
Лекція Тема 8. Політична культура. Сучасні ідейно0,5
політичні течії
Активна участь у
Семінар- Визначення ролі та функцій політичної культури
в політичній системі. Розгляд структури та рівнів
дискусії з питання
ське
заняття політичної ідеології. Засвоєння характеристик ос- "Яка ідеологія пот5
новних ідейно-політичних течій – лібералізму, консер- рібна Україні на сучасватизму, лівих та лівоцентристських ідеологій, соціал- ному етапі розвитку?"
демократії, радикальних та націоналістичних ідеологій
Пошук, підбір та огляд навчально-методичної
Перевірка домашніх
1
Підгота наукової літератури за даною тематикою; вивчення завдань
товка
5
до занять основних структурних компонентів та функцій полі- (усна доповідь).
тичної культури; розгляд політичної соціалізації
Перевірка есе
як процесу засвоєння політичних цінностей. Розуміння
особливостей світових політико-ідеологічних доктрин.
Виконання есе за темами: "Соціалізація студентської
молоді: сутність, особливості, фактори", "Політична
активність студентської молоді України"
Робота на лекції
Лекція
Тема 9. Сутність та різновиди політичних
0,5
процесів. Світовий політичний процес
Семінар- Визначення характеристики суб’єктів та видів полі- Підсумкова
тичних процесів, засвоєння особливостей сучасного контрольна робота
ське
заняття політичного процесу в Україні. Розгляд основних
форм, моделей та функцій політичного конфлікту.
15
Міжнародні відносини як цілісна система.
Геополітичні стратегії.
Колоквіум за змістовим модулем 1
Пошук, підбір та огляд навчально-методичної та
Перевірка домашніх
Підгонаукової літератури за даною тематикою; підготовка завдань
товка
2
(усна доповідь)
до занять до колоквіуму
100
Загальна максимальна кількість балів з дисципліни

Продовження додатка Д

Есе

Доповідь

Робота
в малих групах

Участь
у дискусії

Поточні КР

0,5

–

3

–

1

–

4

–

8,5

0,5

2,5

2,5

–

1

–

–

–

6,5

0,5

2,5

1

5

1

2,5

–

–

12,5

0,5

2

2

–

–

3

–

–

7,5

0,5

2

1

5

–

–

–

5

КОЛОКВІУМ

Домашнє
завдання

∑

13,5

0,5

1,5

1

5

1

2,5

–

–

11,5

0,5

1,5

1

5

–

3

–

–

11

0,5

–

1

5

–

–

5

–

11,5

0,5

–

2

–

–

–

–

–

17,5

4,5

12

14,5

25

4

11

9

5

15

КОЛОКВІУМ

15

Поточні КР

Тема 1. Сутність і роль політики
та політології як науки у житті
суспільства
Тема 2. Історія політичної думки
Тема 3. Політична діяльність
і влада
Тема 4. Особа і політика. Політичне лідерство. Політичні еліти
Тема 5. Політична система
суспільства
Тема 6. Держава як політичний
інститут
Тема 7. Політичні партії та партійні системи. Вибори та виборчі
системи
Тема 8. Політична культура.
Сучасні ідейно-політичні течії
Тема 9. Сутність та різновиди
політичних процесів. Світовий
політичний процес
∑

Семінарські
заняття

ЗМ1

Теми змістового модуля

Лекції

Розподіл балів за формами та методами навчання

100

Тема 1
Тема 2
Тема 3

ЗМ1

Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9

1 тиждень
2 тиждень
3 тиждень
4 тиждень
5 тиждень
6 тиждень
7 тиждень
8 тиждень
9 тиждень
10 тиждень
11 тиждень
12 тиждень
13 тиждень
14 тиждень
15 тиждень
16 тиждень
17 тиждень
∑

0,5

Робота
в малих
групах
Участь
у дискусії

Доповідь

Есе

Семінарські
заняття
Домашнє
завдання

Теми змістового модуля

Лекції

Максимальний бал на тиждень

1

4

3
0,5

2,5

0,5

2,5

1
2,5
1
1

0,5

2

0,5

2

2,5

5
3

2
5
1
0,5

1,5

0,5

1,5

5
1

1

5

1

5

2,5
3

0,5
0,5
4,5

5

12

100

1
2
14,5

5
25

4

11

9

5

15
15

∑
7
3
5
2,5
6,5
6
5,5
2
7,5
6
5,5
6
5
6
5,5
6
17,5
100

Продовження додатка Д
Рекомендована структура колоквіуму за змістовим модулем 1
навчальної дисципліни "Політологія"
Варіант 1
Тестові завдання (15 тестових завдань стереотипного рівня) – 0,5 бала.
1. У який історичний період політологія оформилась як самостійна
наукова дисципліна:
а) VI – V ст. до н. е.;
б) XVII – XVIII ст.;
в) кін. ХІХ – поч. ХХ ст.;
г) сер. ХХ ст.?
2. Що таке політика? Оберіть одну відповідь, яка найбільш точно
відображає сутність даного поняття:
а) це сфера суспільних відносин з приводу організації та управління
соціальними процесами;
б) це сукупність відносин індивідів і соціальних груп, пов’язаних з
функціонуванням влади;
в) це сфера особливо важливої діяльності людини з приводу перерозподілу матеріальних і духовних благ;
г) це сукупність відносин найвпливовіших груп суспільства, пов’язаних із
завоюванням влади та її утриманням.
3. Предметом політичної науки виступає:
а) суспільство в цілому;
б) політична влада;
в) класи, соціально-політичні групи;
г) держава та її інститути.
4. Термін "політична наука" був запропонований у 1857 р.:
а) М. Вебером;
б) Ф. Лібером;
в) К. Марксом;
г) В. Парето.
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5. У чому полягає гносеологічна функція політології:
а) у визначенні альтернатив суспільного розвитку;
б) у пізнанні механізмів функціонування політичних систем;
в) у залученні індивідів і груп до певної політичної культури;
г) у політичному проектуванні й розробці ефективних методів управління
політичними процесами?
6. Ким уперше в історії політичної думки було створено теоретичну
модель "ідеальної" держави:
а) Аристотелем;
б) Конфуцієм;
в) Т. Мором;
г) Платоном?
7. Хто є автором даного висловлення: "Для того щоб не було можливості зловживати владою, необхідний такий порядок, за яким різні гілки
влади могли б стримувати одна одну":
а) Ш. Л. Монтеск’є;
б) Т. Гоббс;
в) Т. Джефферсон;
г) Ж.-Ж. Руссо?
8. Політична влада включає в себе:
а) економічну владу;
б) державну владу;
в) партійну владу;
г) владу ідеології;
д) виконавчу владу;
е) законодавчу владу;
є) сімейну владу;
ж) духовну владу;
з) судову владу.
9. Як розумів легітимне панування М. Вебер:
а) панування, визнане з боку керованих індивідів;
б) спадкування законного представника династії;
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в) гармонійне співіснування різних суспільних груп;
г) влада, що спирається на насильство?
10. Що розуміється під політичною владою в правовій державі:
а) вміння нав’язати свою волю іншому;
б) використання елітою своїх переваг;
в) управління слабкими з боку сильних;
г) делегування суспільством державі політичних повноважень?
11. Яке з наведених визначень держави відповідає соціолого-політичній
парадигмі:
а) це орган влади, соціального примусу, що активно застосовує санкції
заохочення і покарання щодо дотримання чи порушення встановлених ним
норм організації суспільних відносин;
б) це організація публічної політичної влади, яка сприяє реалізації
різноманітних соціальних інтересів (національних, класових, релігійних,
загальнолюдських тощо) на певній території;
в) це суверенна організація влади народу, нації на певній території, що
виявляється в її верховенстві й автономії від інших видів влади в суспільстві?
12. До внутрішніх функцій держави не належить:
а) економічна;
б) дипломатична;
в) соціальна;
г) правова;
д) політична;
е) культурна.
13. Одна зі сталих форм правління держави – абсолютна монархія.
Котра з наведених тут характеристик не відповідає її сутності:
а) влада цілком чи частково зосереджена в руках одноосібного володаря;
б) головне джерело влади і права – народ;
в) влада передається у спадщину;
г) прийняття і здійснення владних рішень не залежать від підданих?
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14. До якої з форм республіканського правління слід віднести ці ознаки:
президент виконує переважно високі представницькі функції; виконавча влада
зосереджена в руках уряду, який формується партією (коаліцією), що створила
парламентську більшість, та є підзвітним парламенту:
а) парламентської;
б) президентської;
в) напівпрезидентської?
15. Якій формі державного (територіального) устрою притаманні такі
характерні риси: у країні формуються два рівні влади; повноваження
державних органів влади обох рівнів визначаються Конституцією; існує
дворівнева правова система, двопалатний парламент і подвійне громадянство:
а) унітарна держава;
б) федерація;
в) конфедерація?
Завдання 1 (ситуативний рівень) – 1,5 бала
Наведіть приклади розбіжності легальності і легітимності політичної
влади. Чи можете ви назвати випадки, коли дії влади були незаконними, але
легітимними?
Завдання 2 (ситуативний рівень) – 1,5 бала
На конкретних прикладах з історії України покажіть, за допомогою яких
засобів, методів і в ім’я чого створювався образ того чи іншого лідера нашої
країни. Покажіть, наскільки він відповідав реальному потенціалу цього
керівника.
Завдання 3 (ситуативний рівень) – 1,5 бала
У якійсь країні "Х" проводяться вибори і існує парламент. Чи можна на
підставі цих ознак стверджувати про існування демократії в даній країні?
Відповідь обґрунтуйте.
Завдання 4 (евристичний рівень) – 3 бали
Проаналізуйте поняття політичної стабільності і політичного ризику. Які
чинники додають стабільності політичній системі України і які можуть
вважатися для неї "факторами ризику"?
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра вищої математики та економіко-математичних методів
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА
накопичувальних рейтингових балів
з навчальної дисципліни "Вища математика"
Для студентів факультетів: економіки та права, обліку і аудиту,
фінансового, менеджменту і маркетингу, економічної інформатики
напрямів підготовки: 6.030501 "Економічна теорія", 6.030503
"Міжнародна економіка", 6.030504 "Економіка підприємства",
6.030505 "Управління персоналом та економіка праці",
6.030506 "Прикладна статистика", 6.030507 "Маркетинг",
6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит"
1 курсу групи:
Лектори:
Викладачі:
Форми навчання

2012/2013 навчальний рік. ІІ семестр
Загальний обсяг годин
за робочим навчальним планом – 252.
Форма підсумкового контролю – екзамен.

Навчальні тижні
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

СРС

Аудиторні
години

Загальне навчальне навантаження студента, години на тиждень
Лекції
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
Практичні заняття
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Лабораторні заняття 2
2
2
2
2
2
2
Індивідуальні заняття
2
2
2
2
2
2
2
Поточні консультації* к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
Екзамен
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
Аудиторні години
Вивчення теоретич3
4
3
4
3
4
3
4
4
4
3
4
4
4
ного матеріалу
Виконання практичних та індивідуаль- 4
3
5
3
5
3
4
3
4
3
4
4
4
4
них завдань
Підготовка
до екзамену
7
7
8
7
8
7
7
7
8
7
7
8
8
8
Самостійна робота
13 15 14 15 14 15 13 15 14 15 13 16 14 16
Загальний обсяг годин

Се∑
сія
18 –
15 16
20
2
2
2

4
2

48
32
16
16
2
2
116

к

2
к

6

8

4

4

59

4

4

61

2
2
4

16

16

8 8 16 136
14 16 20 252

60

53,95

43,85

42,8

36,7

35,65

34,55

28,5

27,4

22,35

16,25

10,2

9,1

8,05

1,95

Накопичення балів

0,9

Методи конролю

Графік оцінювання, балів на тиждень
Лекції
0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4
4,8
Практичні заняття 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
3,2
Лабораторні заняття 0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4
Індивідуальні заняття
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
2
Самостійна робота
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
3
(домашні завдання)
Самостійні контр.
4
4
8
роб. (індивід. завд.)
Творчі завдання
5
5
Поточні практ. КР
5
5
5
5
20
5
Колоквіуми
5
10
Екзамен
40
Усього балів на тиждень
0,9 1,05 6,1 1,05 1,1 6,05 6,1 5,05 1,1 6,05 1,1 1,05 6,1 1,05 10,1 6,05 40
100 100

Затверджено на засідані кафедри "___" ________________ 201__ р.
Протокол № ___
Завідувач кафедри _____________________________________________________ Л. М. Малярець
* поточні консультації проводяться викладачем за графіком, для студента години на консультації відводяться за
рахунок самостійної роботи
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Професійні компетентності

Рівень сформованості
компетентностей
Години

Форми навчання
Форми контролю

Ауд.

СРС

Ауд.

2
3
4
5
Змістовий модуль 1. Лінійна алгебра. Аналітична геометрія. Диференціальне числення
2 Лекція
Тема 1. Елементи теорії матриць і визначників Робота на лекції
Вирішення практичних завдань щодо опе- Активна участь
Практичне
2
рацій з матрицями та обчислення визначників у виконанні пракзаняття
тичних завдань
Ознайомлення із середовищем Matlab
Захист лабораторної
Лабораторне
2
та MathCad. Дії над матрицями та визнач- роботи
1
заняття
никами
Пошук, підбір та огляд літературних дже- На першому
рел за тематикою навчальної дисципліни. навчальному тижні
Підготовка
7
Виконання домашніх завдань щодо дій
контроль
до занять
над матрицями та обчислення визначників самостійної роботи
не відбувається
Тема 2. Загальна теорія систем лінійних Робота на лекції
4 Лекція
алгебраїчних рівнянь. Елементи
матричного аналізу
Вирішення практичних завдань щодо
Активна участь у
Практичне
2
2
розв’язання систем лінійних алгебраїчних виконанні
заняття
рівнянь
практичних завдань
Вирішення практичних завдань щодо
Активна участь у
Індивідуальне
2
застосування елементів матричного
виконанні
заняття
аналізу
практичних завдань

Здатність використовувати числові матриці
для формування й аналізу таблиць вихідних даних
в економіці та системи лінійних рівнянь
при розробленні лінійних економіко-математичних
моделей
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Компетентності щодо використання методів лінійної
алгебри при обробці результатів спостереження
і здійснення геометричної інтерпретації розв’язків
економічних задач за допомогою інструментарію
векторної алгебри та аналітичної геометрії

1

Навчальний
тиждень

Рейтинг-план навчальної дисципліни

Макс.
бал
6
27,4
0,2
0,2

0,5

–

0,4

0,2

0,25
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2

3

Ауд.

7

Підготовка
до занять

2

Лекція

2

Практичне
заняття

2

Лабораторне
заняття

8

Підготовка
до занять

4

Лекція

2

Практичне
заняття

2

Індивідуальне
заняття

7

Підготовка
до занять

Ауд.

СРС

3

4

СРС
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Здатність визначати рівняння прямої лінії на площині і у просторі
для геометричної інтерпретації залежності між функціональною
ознакою і фактором-аргументом, що на нього впливає. Здатність
здійснювати геометричну інтерпретацію розв’язків економічних
задач за допомогою поверхонь та площини

СРС

1

4
5
Пошук, підбір та огляд літературних джерел Перевірка домашніх
за заданою тематикою. Виконання домаш- завдань
ніх практичних завдань та індивідуального
домашнього завдання № 1 щодо розв’язання
систем лінійних алгебраїчних рівнянь
Тема 3. Елементи векторної алгебри
Робота на лекції
та аналітичної геометрії
Вирішення практичних завдань щодо ви- Контрольна робота
значення лінійних операцій з векторами за темою "Лінійна
алгебра".
Активна участь у
виконанні
практичних завдань
Розв’язання систем лінійних алгебраїчних Захист лабораторної
рівнянь. Елементи матричного аналізу
роботи
Пошук, підбір та огляд літературних дже- Перевірка домашніх
рел за заданою тематикою. Виконання до- завдань
машніх практичних завдань на визначення
лінійних операцій з векторами щодо індивідуального домашнього завдання № 1
Тема 3. Елементи векторної алгебри
Робота на лекції
та аналітичної геометрії
Вирішення практичних завдань аналітич- Активна участь у
ної геометрії на площині
виконанні
практичних завдань
Вирішення практичних завдань аналітич- Активна участь у
ної геометрії у просторі
виконанні
практичних завдань
Пошук, підбір та огляд літературних дже- Перевірка домашніх
рел за заданою тематикою. Виконання
завдань
домашніх практичних завдань аналітичної
геометрії на площині та у просторі та індивідуального домашнього завдання № 1

6
0,2

0,2
5
+
0,2
0,5

0,2

0,4
0,2
0,25

0,2
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3
Ауд.

2

2

Лекція

2

Практичне
заняття

2

Лабораторне
заняття

8

Підготовка
до занять

4

Лекція

2

Практичне
заняття

2

Індивідуальне
заняття

7

Підготовка
до занять

Ауд.

СРС

5

6

СРС

Здатність розуміти зміст похідної в економіці та застоЗдатність інтерпретувати
совувати її при проведенні граничного аналізу, викоза допомогою графіків функцій
ристовувати диференціал функції до наближених
зв’язок між числовими
обчислень економічних величин, та похідні для доспроцесу
характеристиками
лідження функцій і побудови їх графіків, виконувати
моделюванні
при
найпростіші розрахунки для оптимізації виробництва
та максимізації прибутку підприємства
економічних ситуацій
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Компетентності щодо використання теоретико-множинного підходу
у дослідженнях економічних об’єктів, застосування інструментів
диференціального числення до розв’язання реальних економічних задач
та формалізації економічних процесів за допомогою функцій

1

4
5
Тема 4. Елементи теорії границь
Робота на лекції
Вирішення завдань на визначення границь Активна участь
функцій однієї змінної
у виконанні
практичних завдань
Аналітична геометрія на площині.
Захист лабораторної
Аналітична геометрія у просторі
роботи
Пошук, підбір та огляд літературних
Перевірка домашніх
джерел за заданою тематикою.
завдань
Виконання домашніх практичних завдань
щодо визначення границь функцій однієї
змінної та індивідуального домашнього
завдання № 1
Тема 5. Диференціальне числення функції Робота на лекції
однієї змінної
Вирішення практичних завдань щодо
Контрольна робота
диференціювання функції однієї змінної за темою "Аналітична
геометрія на площині
та у просторі".
Активна участь
у виконанні практичних завдань
Вирішення практичних завдань щодо наб- Активна участь
лижених обчислень величин за допомогою у виконанні
диференціала
практичних завдань
Пошук, підбір та огляд літературних
Перевірка домашніх
джерел за заданою тематикою. Виконання завдань
домашніх практичних завдань з диференціювання функцій та індивідуального
домашнього завдання № 1.
Підготовка до колоквіуму

6
0,2
0,2
0,5

0,2

0,4

5
+
0,2

0,25

0,2

Продовження додатка Д
3

Ауд.

2

2

Лекція

2

Практичне
заняття

2

Лабораторне
заняття

7

Підготовка
до занять

4

Лекція

2

Практичне
заняття

2

Індивідуальне
заняття

7

Підготовка
до занять

Ауд.

СРС

7

8

СРС

Здатність використовувати диференціал
функції кількох змінних для наближених
обчислень економічних показників
та обчислювати похідну за напрямом,
градієнт і екстремум функції кількох
змінних
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Компетентності щодо використання теоретико-множинного підходу
у дослідженнях економічних об’єктів, застосування інструментів
диференціального числення до розв’язання реальних економічних задач
та формалізації економічних процесів за допомогою функцій

1

4
5
Тема 6. Граничний (маргінальний) аналіз. Робота на лекції.
Дослідження функцій та побудова їх
графіків.
Підсумкова
КОЛОКВІУМ за ЗМІСТОВИМ
контрольна робота
МОДУЛЕМ № 1
Вирішення практичних завдань щодо побу- Активна участь
дови графіків функції однієї змінної
у виконанні
практичних завдань
Обчислення границь та похідних.
Захист лабораторної
Граничний (маргінальний) аналіз функцій роботи
однієї змінної
Пошук, підбір та огляд літературних
Перевірка домашніх
джерел за заданою тематикою. Виконання завдань
домашніх практичних завдань з побудови
графіків функції та індивідуального
домашнього завдання № 1
Тема 7. Основні поняття функції багатьох Робота на лекції
змінних. Диференційованість функції
багатьох змінних. Екстремум та умовний
екстремум функції багатьох змінних
Вирішення практичних завдань щодо ди- Активна участь
ференціального числення функції кількох у виконанні
змінних
практичних завдань
Вирішення практичних завдань щодо по- Захист індивідуальшуку еластичності функцій кількох змін- ного завдання № 1.
них і проведення дослідження економіч- Активна участь
них процесів з її застосуванням
у виконанні
практичних завдань
Пошук, підбір та огляд літературних дже- Перевірка домашніх
рел за заданою тематикою. Виконання
завдань
домашніх практичних завдань щодо застосування методів диференціювання
функцій кількох змінних

6
0,2
+
5
0,2
0,5

0,2

0,4

0,2
4
+
0,25

0,2

Продовження додатка Д

Ауд.
СРС

6
32,6
0,2
0,2

0,5

0,2

0,4
0,2

Ауд.
СРС

Здатність ідентифікувати методи інтегрування різних функцій і вміння
застосовувати їх для обчислення невизначених інтегралів

Компетентності щодо ідентифікації типів задач в економіці,
для розв’язання яких доцільно застосовувати інтеграли, та
застосування інструментів інтегрального числення для
відшукування вихідних величин за відомими функціями факторів,
що впливають на них
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1
2
3
4
5
Змістовий модуль 2. Інтегральне числення. Диференціальні та різницеві рівняння. Ряди. Елементи фінансової математики
Тема 8. Інтегральне числення (невизначений Робота на лекції
2 Лекція
інтеграл)
Вирішення практичних завдань щодо обчис- Активна участь
лення невизначених інтегралів безпосередньо, у виконанні
Практичне
2
за методом підстановки та за методом ін- практичних завдань
заняття
тегрування частинами
Дослідження функції однієї змінної. Дифе- Захист лабораторної
9
Лабораторне
2
ренціальне числення функцій багатьох
роботи
заняття
змінних
Пошук, підбір та огляд літературних джерел Перевірка домашніх
за заданою тематикою. Виконання домаш- завдань
8 Підготовка
ніх практичних завдань щодо обчислення
до занять
невизначених інтегралів та індивідуального
домашнього завдання № 2
Тема 8. Інтегральне числення
Робота на лекції
4 Лекція
(невизначений інтеграл)
Вирішення практичних завдань щодо об- Активна участь
числення невизначених інтегралів від склад- у виконанні
Практичне
2
них функцій за допомогою спеціальних практичних завдань
заняття
перетворень або підстановок
Вирішення практичних завдань щодо обчис- Контрольна робота
лення невизначених інтегралів від тригоно- за темою "Диферен10
метричних функцій та ірраціональних
ціальне та інтегІндивідуальне
2
функцій
ральне числення".
заняття
Активна участь
у виконанні практичних завдань
Виконання домашніх практичних завдань Перевірка домашніх
Підготовка
на обчислення невизначених інтегралів
завдань
7
до занять
та індивідуального домашнього завдання № 2

5
+
0,25

0,2

Продовження додатка Д

Ауд.

СРС

11

12

СРС

Здатність розрізняти типи
диференціальних рівнянь першого
та другого порядку, знати і
володіти методами їх розв’язання
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Компетентності щодо
застосування диференціальних
рівнянь при дослідженні
динаміки економічних процесів

3

Ауд.

2
Здатність обчислювати визначені
інтеграли та інтерпретувати зміст
інтегралів у математичних моделях
економічних процесів

1

2

Лекція

2

Практичне
заняття

2

Лабораторне
заняття

7

Підготовка
до занять

4

Лекція

2

Практичне
заняття

2

Індивідуальне
заняття

8

Підготовка
до занять

4
5
Тема 8. Інтегральне числення (визначений Робота на лекції
інтеграл)
Вирішення практичних завдань щодо об- Активна участь
числення визначених інтегралів та їх за- у виконанні
стосування в економічних і геометричних практичних завдань
задачах
Обчислення невизначених і визначених ін- Захист лабораторної
тегралів у середовищі Matlab. Розв’язання роботи
економічних задач, що зводяться до обчислення визначених інтегралів
Пошук, підбір та огляд літературних дже- Перевірка домашніх
рел за заданою тематикою. Виконання до- завдань
машніх практичних завдань щодо обчислення визначених інтегралів та індивідуального домашнього завдання № 2
Тема 9. Економічна динаміка та її моделю- Робота на лекції
вання: диференціальні та різницеві рівняння
Вирішення практичних завдань щодо
Активна участь
розв’язання диференціальних рівнянь
у виконанні
першого порядку
практичних завдань
Вирішення практичних завдань щодо
Активна участь
розв’язання диференціальних рівнянь
у виконанні
другого порядку
практичних завдань
Пошук, підбір та огляд літературних дже- Перевірка домашніх
рел за заданою тематикою. Виконання до- завдань
машніх практичних завдань щодо розв’язання диференціальних рівнянь першого
і другого порядку та індивідуального домашнього завдання № 2

6
0,2

0,2

0,5

0,2

0,4
0,2

0,25

0,2

Продовження додатка Д

Ауд.

3
2

Лекція

2

Практичне
заняття

2

Лабораторне
заняття

СРС

13

14

8

Підготовка
до занять

4

Лекція

2

Практичне
заняття

2

Індивідуальне
заняття

Ауд.

Здатність розрізняти типи неоднорідних
диференціальних рівнянь другого порядку
зі сталими коефіцієнтами та знати і володіти
методами побудови їх часткового розв’язку

2

Здатність визначати основні
класичні моделі в економіці, що
представлені у формі
диференціальних рівнянь
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Компетентності щодо застосування диференціальних рівнянь
при опрацюванні різних моделей в економіці

1

4
5
Тема 9. Економічна динаміка та її моделю- Робота на лекції
вання: диференціальні та різницеві рівняння
Вирішення практичних завдань щодо роз- Контрольна робота
в’язання неоднорідних диференціальних за темою "Інтегральне
рівнянь другого порядку зі сталими
числення та диференкоефіцієнтами
ціальні рівняння".
Активна участь
у виконанні
практичних завдань
Розв’язання диференціальних рівнянь.
Захист лабораторної
Застосування диференціальних рівнянь
роботи
в економіці
Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою. Виконання
домашніх практичних завдань щодо розв’язання неоднорідних диференціальних
рівнянь другого порядку зі сталими
коефіцієнтами та індивідуального
домашнього завдання № 2
Тема 9. Економічна динаміка та її моделювання: диференціальні та різницеві
рівняння
Вирішення практичних завдань щодо застосування диференціальних рівнянь
в економіці
Вирішення практичних завдань щодо
застосування диференціальних рівнянь
в економіці

6
0,2

5
+
0,2

0,5

Перевірка домашніх
завдань
0,2

Робота на лекції
0,4
Активна участь
у виконанні
практичних завдань
Активна участь
у виконанні
практичних завдань

0,2

0,25

Продовження додатка Д
2

3

Ауд.

8

Підготовка
до занять

2

Лекція

2

Практичне
заняття

2

Лабораторне
заняття

15

СРС

Здатність розрізняти різні типи рядів, володіти
методами дослідження рядів на збіжність
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Компетентності щодо розуміння змісту величин
в економіці, що пов’язані з рядами

СРС

1

8

Підготовка
до занять

4
5
Пошук, підбір та огляд літературних джерел Перевірка домашніх
за заданою тематикою. Виконання домаш- завдань
ніх практичних завдань щодо застосування
диференціальних рівнянь в економіці та індивідуального домашнього завдання № 2.
Підготовка до колоквіуму
Тема 10. Ряди та їх застосування.
Робота на лекції.
КОЛОКВІУМ за ЗМІСТОВИМ
МОДУЛЕМ № 2
Вирішення практичних завдань щодо
дослідження знакододатних рядів
на збіжність

Підсумкова
контрольна робота
Захист індивідуального завдання № 2.
Активна участь у виконанні практичних
завдань
Дослідження числових рядів. Дослідження Захист лабораторної
степеневих рядів
роботи
Пошук, підбір та огляд літературних дже- Перевірка домашніх
рел за заданою тематикою. Виконання до- завдань
машніх практичних завдань на дослідження рядів на збіжність. Підготовка звіту про
виконання творчих завдань

6

0,2

0,2
+
5

4
+
0,2

0,5

0,2

Продовження додатка Д

4

Лекція

2

Практичне
заняття

2

Індивідуальне
заняття

8

Підготовка
до занять

2

Передекзам.
консультац.

2

ЕКЗАМЕН

16

Підготовка
до екзамену

СРС

Ауд.

СРС

16

СЕСІЯ
Усього годин

3

Ауд.

2
Здатність застосовувати ряди в наближених
обчисленнях
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Компетентності щодо ідентифікації типів
економічних задач, для розв’язання яких
застосовуються ряди

1

252

4
5
Тема 10. Ряди та їх застосування.
Робота на лекції
Тема 11. Елементи фінансової математики
та математичної економіки
Вирішення завдань щодо наближеного
Активна участь
обчислення рядів
у виконанні
практичних завдань
Вирішення завдань щодо розкладання
Звіт про виконання
функцій у ряди
творчих завдань.
Активна участь
у виконанні
практичних завдань
Пошук, підбір та огляд літературних дже- Перевірка домашніх
рел за заданою тематикою. Виконання до- завдань
машніх практичних завдань щодо наближеного обчислення рядів
Вирішення практичних завдань на різні
Підсумковий
теми, що входять до підсумкового контролю контроль
Виконання завдань екзаменаційного білета

6
0,4

0,2

5
+
0,25

0,2

40

Повторення матеріалів змістовних модулів
Загальна максимальна кількість балів з дисципліни
з них

100

поточний контроль

60,00

підсумковий контроль

40,00

Продовження додатка Д

ЗМ 2

0,6

0,4

0,5

0,2

0,2

0,5

0,4

0,2

0,2

0,2

0,4

0,2

0,8

0,6

1

0,6

0,25

0,2

0,25

0,4

Колоквіуми

0,2

Поточні КР

0,4

Творчі
завдання

0,5

Індивідуальні
завдання

0,2

Домашні
завдання

0,2

Індивідуальні
заняття

Лабораторні
заняття

Тема 1. Елементи теорії
матриць і визначників
Тема 2. Загальна теорія
систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Елементи матричного аналізу
Тема 3. Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії
Тема 4. Елементи теорії
границь
Тема 5. Диференціальне
числення функції однієї
змінної
Тема 6. Граничний (маргінальний) аналіз. Дослідження функцій
та побудова їх графіків
Тема 7. Основні поняття
функції багатьох змінних.
Диференційованість
функції багатьох змінних.
Екстремум та умовний
екстремум функції
багатьох змінних
Тема 8. Інтегральне числення
Тема 9. Економічна динаміка та її моделювання:
диференціальні та різницеві рівняння
Тема 10. Ряди та їх застосування.
Тема 11. Елементи фінансової математики та математичної економіки

Практичні
заняття

ЗМ 1

Теми змістового модуля

Лекції

Розподіл балів за формами та методами навчання

4

5

10

5

0,2
0,25

0,5

0,2

0,2

0,4

0,2

4,8

3,2

10

5

32,6

20

10

60

0,2

0,25

0,2

1

0,25

0,6

0,5

0,5

0,6
4

0,2

27,4

0,5

0,2
0,25

0,2

2

3

4
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Тема 1

1 тиждень

0,2 0,2

Тема 2

2 тиждень

0,4 0,2

3 тиждень

0,2 0,2

4 тиждень

0,4 0,2

Тема 4

5 тиждень

0,2 0,2

Тема 5

6 тиждень

0,4 0,2

Тема 6

7 тиждень

0,2 0,2

Тема 7

8 тиждень

0,4 0,2

9 тиждень

0,2 0,2

Тема 3
ЗМ 1

Тема 8

13 тиждень 0,2 0,2

0,5

15 тиждень 0,2 0,2

Тема 11

16 тиждень 0,4 0,2
4,8 3,2

0,5
0,25
0,5

Колоквіуми

Поточні КР

Творчі завдання

Індивідуальні
завдання

1,05
5

0,5

6,1

0,2

1,05

0,2

1,1

0,2

5

0,2
0,25

0,2

6,05
5

4

0,5
0,25
0,5

1,1

0,2

5

0,5

1,1

0,2

1,05
5

6,1

0,2
0,2

0,25

0,2

2

3
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6,05

0,2

0,2
0,25

6,1
5,05

0,2
0,25

4

0,2
0,2

0,25

14 тиждень 0,4 0,2
Тема 10

0,9
0,25

12 тиждень 0,4 0,2
Тема 9

Домашні завдання

0,5

10 тиждень 0,4 0,2
11 тиждень 0,2 0,2

ЗМ 2

Лабораторні
заняття
Індивідуальні
заняття

Практичні заняття

Теми змістового модуля

Лекції

Максимальний бал на тиждень

1,05
4

5
5

2

5

10,1
6,05

20

10

60

Продовження додатка Д
Рекомендована структура колоквіуму за змістовим модулем 1
навчальної дисципліни "Вища математика"
Задача 1 (стереотипна) – 0,8 бала.
Навести означення матриці. Описати елементарні перетворення матриць
та способи обчислення визначників.
Знайти визначник матриці:
A

5
3
12

7
1
6

0
0
3

.

Задача 2 (стереотипна) – 0,8 бала.
Описати методику застосування метода Жордана – Гаусса до розв’язання
системи лінійних рівнянь.
Знайти розв’язок системи лінійних рівнянь:
3x1

x2

3x1

2 x2

x1

x2

2 x3

4,

3 x3
x3

5,

2.

Задача 3 (стереотипна) – 1 бал.
Навести основні формули та охарактеризувати властивості скалярного і
векторного добутку векторів.
Дослідити, чи компланарні вектори a ( 1; 2;3 ) , b ( 2;3; 2 ) та c ( 4; 1;4 )
Визначити площу трикутника, який побудовано на векторах a ( 1; 2;3 )
та b ( 2;3; 2 ) як на сторонах.
Задача 4 (стереотипна) – 1 бал.
Навести канонічне рівняння прямої у просторі. Як здійснюється перехід
до параметричної форми?
Як визначити кут між прямою та площиною?
Написати рівняння прямих, що проходять через точку М(1;-3,4) перпендикулярно та паралельно до площини: 4 x 2 y 5 0 .
Задача 5 (евристична) – 1,4 бала.
Навести основні теореми диференціального числення.
Яку величину називають еластичністю функції y f x ? Які властивості
функції характеризують її еластичність?
Обсяг виробництва задано функцією часу t : y t

1 t2
. Провести
1 t2

повне дослідження поведінки функції обсягу виробництва, побудувати її графік
і пояснити результати.
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра українознавства та мовної підготовки іноземних громадян
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА
накопичувальних рейтингових балів
з навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"

Для студентів факультету економіки та права
напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства"
1 курсу групи: 6.05.10.12.01
Лектори:
Викладач – Сухенко В. Г.

2012/2013 навчальний рік. І семестр
Загальний обсяг годин
за робочим навчальним планом – 72.
Форма підсумкового контролю –
підсумкова контрольна робота.

Форми навчання

Навчальні тижні
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
Загальне навчальне навантаження студента, години на тиждень

СРС

Аудиторні
години

Лекції
Практичні заняття
Лабораторні заняття
Поточні
консультації *
Екзамен
Аудиторні години
Вивчення теоретичного матеріалу
Виконання практичних завдань
Підготовка
до екзамену
Самостійна робота
Загальний обсяг годин

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

∑

32
4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

32

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

18

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

18

2
4

2
4

2 2 2 2 4
2
2 2 2 2
4 4 4 4 6
6
4 4 4 4
Графік оцінювання, балів на тиждень

2
4

4
6

2
6

2
4

36
72

Методи контролю

Лекції
Практичні заняття
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 8
(присутність)
Завдання за темами
2 2 2 2 2 2
2 2 2
2
2 2 2 2 2
30
(робота на практ. зан.)
Перевірка самостійної роботи студента
6
6
12
(тестові завдання,
робота в групах)
Поточні КР
6
6
12
Підсумкова КР
30
30
Участь у конференціях, олімпіадах,
8 8
конкурсах
Усього балів на тиждень 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2.5 2.5 2,5 2,5 0,5
Накопичення балів
6
6
6
6
8
70 30
Усього балів за семестр
100
Затверджено на засіданні кафедри "___" ________________ 201__ р.
Протокол № ___
Завідувач кафедри ________________________________________-_____________ О. С. Черемська
* поточні консультації проводяться викладачем за графіком, для студента години на консультації
відводяться за рахунок самостійної роботи.
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3
4
Модуль 1. Нормативність як основа літературної мови
ТЕМА 1. Комунікативна компетентність у професійній діяльності мовної
особистості. Історія походження
Практичне
4
та розвитку української літературної
заняття
мови. Українська мова серед інших
мов світу
Пошук, підбір та огляд літературних
Підготовка
4
джерел за заданою тематикою.
до занять
Виконання практичних завдань
ТЕМА 2. Нормативність як важлива
4 Практичне
ознака літературної мови. Орфоепічні
та акцентуаційні норми української
заняття
літературної мови
Пошук, підбір та огляд літературних
джерел за заданою тематикою.
Підготовка
4
Виконання практичних завдань
до занять
СРС

1–2

3–4

Форми навчання

Рівень сформованості
компетентностей
Форми контролю

Бали

5

6

Стартова контрольна робота

8,5

Ауд.

2

Ауд.

Комунікативна

119

Знання мови, способів взаємодії з людьми, вміння
презентувати себе, вести дискусію

1

Години

СРС

Компетентності

Навчальний
тиждень

Рейтинг-план навчальної дисципліни

2,5

Перевірка домашніх завдань на практичних заняттях
Активна участь у виконанні практичних завдань

2,5
2,5

Перевірка домашніх завдань на практичних заняттях

Продовження додатка Д
3

Ауд.

2

4

Практичне
заняття

СРС

4

Підготовка
до занять

Ауд.

5–6

4

Практичне
заняття

Підготовка
до занять

4

Практичне
заняття

4

Підготовка
до занять

СРС

6

Ауд.

7–8

СРС

Вміння самостійно шукати, аналізувати та відбирати
необхідну інформацію, зберігати та передавати її
Система
внутрішньо
засвоєних знань
(правил)
функціонування
української мови

Лінгвістична

12
0

Інформаційна

1

9 – 10

4
5
ТЕМА 3. Лексична норма як компонент Робота в групах.
формування мовної компетенції
Виконання тестових
завдань.
Активна участь у виконанні
практичних завдань
Пошук, підбір та огляд літературних Перевірка домашніх завджерел за заданою тематикою.
дань на практичних
Виконання практичних завдань
заняттях
ТЕМА 3. Лексична норма як компо- Активна участь у виконент формування мовної компетенції нанні практичних завдань

6
8,5

2,5

2,5
2,5

Пошук, підбір та огляд літературних Перевірка домашніх завджерел за заданою тематикою.
дань на практичних занятВиконання практичних завдань
тях. Підготовка до контрольної роботи

ТЕМА 4. Морфологічні та орфогра- Поточна контрольна
фічні норми як чинник високого рівня робота
культури мови.
Пошук, підбір та огляд літературних Перевірка домашніх
джерел за заданою тематикою.
завдань на практичних
Виконання практичних завдань
заняттях

8,5
2,5

Продовження додатка Д
2

3
Ауд.

1

4

Практичне
заняття

4
ТЕМА 4. Морфологічні та
орфографічні норми як чинник
високого рівня культури мови

Ауд.

СРС

11 – 12

Підготовка
до занять

Пошук, підбір та огляд літературних
джерел за заданою тематикою.
Виконання практичних завдань
ТЕМА 4. Морфологічні
та орфографічні норми як чинник
високого рівня культури мови
Пошук, підбір та огляд літературних
джерел за заданою тематикою.
Виконання практичних завдань

Практичне
заняття

ТЕМА 5. Нормативність як важлива
ознака літературної мови.
Синтаксичні норми як компонент
формування мовної компетенції

4

Підготовка
до занять

4

Практичне
заняття

Усього годин

Ауд.

15 – 16

СРС

Вміння самостійно
шукати, аналізувати та
відбирати необхідну
інформацію, зберігати
та передавати її

Інформаційна

СРС

12
1

13 – 14
6

4

4
180

Підготовка
до занять

5
Активна участь у виконанні практичних завдань.
Робота в групах. Виконання тестових завдань
Перевірка домашніх завдань на практичних
заняттях
Активна участь у виконанні практичних завдань
Перевірка домашніх завдань на практичних заняттях. Підготовка до контрольної роботи
Активна участь у виконанні практичних завдань.
Підсумкова контрольна
робота. Накопичення
балів. Участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах

Узагальнення та систематизація
Узагальнення та системавивченого матеріалу
тизація вивченого матеріалу
Загальна максимальна кількість балів з дисципліни
з них
поточний контроль
підсумковий контроль

6
2,5
8,5

2,5
2,5

2,5
0,5
30
8

100
70,00
30,00
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Рекомендована структура підсумкової контрольної роботи
за змістовим модулем 1 "Нормативність як основа літературної мови"
Теоретична частина
Особливості перекладу наукового тексту.
Завдання. Охарактеризуйте особливості перекладу. Назвіть види перекладів.
Практична частина
Завдання 1. Прочитайте словосполучення, виправте помилки. Запишіть
правильно.
Колгосп добився певних результатів;
присвоєння вченої ступені;
поручили голові зборів;
сучасні форми ділової переписки;
прізвище й адрес особи чи найменування організації;
люди ділового круга.
Завдання 2. Напишіть цифри словами
Відстань, яка дорівнює 1861 км. На 136 маршруті автобуса.
Завдання 3. Розставте розділові знаки.
Мовлення окремої людини ніколи не дорівнює мові народу а тим більше
людства. Винятком є мова справжніх поетів. Звичайно якщо порівняти словник
високообдарованого поета з лексиконом мови його народу то може здатися що
це лише краплина в сяючому вічно рухливому морі. Але саме ця краплина
містить молекули живої води яка прискорює життєві процеси в організмі мови
примушує її пізнавати саму себе знову і знову виявляти ще непізнане й
дивувати світ новою красою.
Завдання 4. Зі слів, поданих у дужках, виберіть те, яке, на вашу думку, є
найдоцільнішим.
(Реєстр, склад) словника охоплює не тільки загальновживану, а й спеціальну різногалузеву лексику. (Нехтування, витіснення, знищення) української
мови з багатьох сфер (контактування, порозуміння, спілкування) призвело до
нехтування (рольових, функціональних, обов’язкових) можливостей, до
"завмирання" багатьох (натуральних, штучних, справжніх, природних) форм
вираження, на зміну яким за умов (потужного, міцного, всевладного) тиску
приходили форми (скалічені, спотворені, знівечені), аж до так званого суржику.
Завдання 5. Перекладіть українською мовою.
Рынок и его основные атрибуты (деньги, цены, товары и т. д.) – вовсе не
закостенелые категории. Вместе с жизнью человечества они прошли огромный
исторический путь развития – от примитивного базара, где осуществлялся
товарообмен по элементарной бартерной схеме "вещь на вещь", к современному цивилизованному рынку, с его могучей рыночной инфраструктурой,
ежедневными куплей-продажей через денежный эквивалент многомиллионного
количества товаров самых разнообразных структур и качества.
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра українознавства та мовної підготовки іноземних громадян
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА
накопичувальних рейтингових балів
з навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"

Для студентів факультету економіки та права
напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства"
1 курсу групи 6.05.10.12.01
Лектори:
Викладач – Сухенко В. Г.
Форми навчання

2012/2013 навчальний рік. ІІ семестр
Загальний обсяг годин
за робочим навчальним планом – 72.
Форма підсумкового контролю – іспит.

Се∑
сія

Навчальні тижні
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Методи контролю

СРС

Аудиторні години

Загальне навчальне навантаження студента, години на тиждень
Лекції
Практичні заняття 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Лабораторні
заняття
Поточні
2
2
консультації *
Іспит
Аудиторні години
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Вивчення теоретич1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
ного матеріалу
Виконання практич1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
них завдань
Підготовка до іспиту
Самостійна робота
1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Загальний обсяг годин 3 4 4 4 4 4 4 6 3 4 4 4 4 4 6
Графік оцінювання, балів на тиждень
Лекції
Практичні заняття
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
(присутність)
Завдання за темами
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
(робота на практ. зан.)
Перевірка самостійної роботи студента
6
(тестові завдання,
робота в групах)
Поточні КР
6
Іспит
Усього балів на тиждень 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Накопичення балів
6
6
Усього балів за семестр

18 –
20

2 2

34

4
2
2 2

2

4
34

1

15

1

15

2
4 4

2

30
72

0,5 0,5 8,5
2 2 34

5,5

11,5

6
40 40
2,5 2,5 42,5
60
5,5
17,5
100

Затверджено на засіданні кафедри "___" ________________ 201__ р.
Протокол № ___
Завідувач кафедри _____________________________________________________ О. С. Черемська
* поточні консультації проводяться викладачем за графіком, для студента години на консультації
відводяться за рахунок самостійної роботи.
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Продовження додатка Д

Години

Форми навчання

Форми контролю

Бали
6
8,5
2,5

Ауд.

СРС

Ауд.

2
3
4
5
Модуль 2. Культура усної та писемної мови в її стильових різновидах
ТЕМА 6. Художня література як основа Робота в групах.
формування культури мови особистості Виконання тестових
завдань.
Практичне
4 заняття
Активна участь
1–2
у виконанні практичних
завдань
Пошук,
підбір
та
огляд
літературних
Перевірка домашніх
3 Підготовка
джерел
за
заданою
тематикою.
завдань на практичних
до занять
Виконання практичних завдань
заняттях

3–4
СРС

Знання мови, способів взаємодії
з людьми, вміння презентувати себе,
вести дискусію
Вміння самостійно
шукати, аналізувати
та відбирати
необхідну
інформацію,
зберігати та
передавати її

Інформаційна

12
4

Комунікативна

1

Рівень сформованості
компетентностей

5–6

Ауд.

Компетентності

Навчальний
тиждень

Рейтинг-план навчальної дисципліни

4 Практичне
заняття
4 Підготовка
до занять

4 Практичне
заняття

ТЕМА 7. Стилі сучасної української
літературної мови

Пошук, підбір та огляд літературних
джерел за заданою тематикою.
Виконання практичних завдань

ТЕМА 8. Науковий стиль української
літературної мови як основа
формування культури мови фахівця.
Форми репрезентації студентських
наукових досліджень. Запис
бібліографії

Активна участь
у виконанні практичних
завдань
Перевірка домашніх
завдань на практичних
заняттях

Активна участь
у виконанні практичних
завдань

2,5
2,5

2,5

2,5

Продовження додатка Д
2

3

Ауд.

4 Практичне
заняття

СРС

4 Підготовка
до занять

Ауд.

4 Практичне
заняття

СРС

3 Підготовка
до занять

Ауд.

4 Підготовка
до занять

4 Практичне
заняття

СРС

СРС

1

4 Підготовка
до занять

9 – 10

11 – 12

13 – 14

Ауд.

Знання мови,
способів взаємодії
з людьми,
вміння презентувати себе,
вести дискусію

Комунікативна

Лінгвістична
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Система внутрішньо засвоєних
знань (правил) функціонування
української мови

7–8

4 Практичне
заняття

4
Пошук, підбір та огляд літературних
джерел за заданою тематикою.
Виконання практичних завдань
ТЕМА 8. Науковий стиль української
літературної мови як основа
формування культури мови фахівця.
Форми репрезентації студентських
наукових досліджень. Запис
бібліографії
Пошук, підбір та огляд літературних
джерел за заданою тематикою.
Виконання практичних завдань

5
Перевірка домашніх
завдань на практичних
заняттях
Активна участь
у виконанні практичних
завдань

Перевірка домашніх
завдань на практичних
заняттях. Підготовка
до контрольної роботи
ТЕМА 9. Офіційно-діловий стиль як
Поточна контрольна
форма реалізації мовної компетенції.
робота.
Мовностильові ознаки ОДС. Вимоги
Активна участь
до оформлення ділових паперів
у виконанні практичних
завдань
Пошук, підбір та огляд літературних
Перевірка домашніх
джерел за заданою тематикою.
завдань на практичних
Виконання практичних завдань
заняттях
ТЕМА 9. Офіційно-діловий стиль
Активна участь
як форма реалізації мовної компетенції. у виконанні практичних
Мовностильові ознаки ОДС. Вимоги
завдань
до оформлення ділових паперів
Пошук, підбір та огляд літературних
Перевірка домашніх
джерел за заданою тематикою.
завдань на практичних
Виконання практичних завдань
заняттях
ТЕМА 10. Основи красномовства.
Активна участь
Текст як основна одиниця мовної
у виконанні практичних
комунікації. Публічний виступ.
завдань
Культура міжперсонального
спілкування. Виробнича нарада. Ділова
бесіда

6

2,5
2,5

8,5
2,5

2,5
2,5

2,5

2,5

Продовження додатка Д
2

3

Ауд.

СРС

1

4 Підготовка
до занять

4

СРС

2 Практичне
заняття

Усього годин

2 Передекзам.
консультац.
2 Іспит

СРС

СЕСІЯ

17

Ауд.
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4 Підготовка
до занять

Ауд.

15 – 16

Практичне
заняття

Підготовка
до іспиту
180

4
Пошук, підбір та огляд літературних
джерел за заданою тематикою.
Виконання практичних завдань

5
Перевірка домашніх
завдань на практичних
заняттях. Підготовка
до контрольної роботи
ТЕМА 10. Основи красномовства.
Активна участь
Текст як основна одиниця мовної
у виконанні практичних
комунікації. Публічний виступ.
завдань
Культура міжперсонального
Перевірка самостійної
спілкування. Виробнича нарада. Ділова роботи студента
бесіда
(тестові завдання,
робота в групах)
Узагальнення та систематизація
Узагальнення та системавивченого матеріалу
тизація вивченого
матеріалу
ТЕМА 10. Основи красномовства.
Активна участь
Текст як основна одиниця мовної
у виконанні практичних
комунікації. Публічний виступ.
завдань
Культура міжперсонального
спілкування. Виробнича нарада. Ділова
бесіда
Аналіз практичних завдань, що входять
до підсумкового контролю
Виконання завдань екзаменаційного
Підсумковий контроль
білета
Повторення матеріалів змістових
модулів
Загальна максимальна кількість балів з дисципліни
з них
поточний контроль
підсумковий контроль

6

2,5

8

2,5

40

100
60,00
40,00

Закінчення додатка Д
Рекомендована структура екзаменаційних білетів
з навчальної дисципліни "Українська мова
(за професійним спрямуванням)"
Завдання 1 (діагностичне). Провідміняйте кількісний числівник: 5948.
Завдання 2 (діагностичне). Випишіть із перекладеного тексту чотири
економічні терміни й поясніть їх значення.
Завдання 3 (стереотипне). Укладіть документ, у якому йдеться про те,
що Дмитро Вікторович Петрушенко дійсно навчається на 2 курсі фінансового
факультету ХНЕУ.
Завдання 4 (стереотипне). Перекладіть текст українською мовою.
Бизнес-план – это обоснование деятельности предприятия в рыночных
условиях и рабочий инструмент, который при умелом использовании поможет
управлять фирмой. Он составляется как для действующей, так и для вновь
создаваемой фирмы. Применительно к новому предприятию бизнес-план
разрабатывается в соответствии с общепринятой в экономической практике
методикой.
Для работающего предприятия бизнес-план составляется после проведения тщательного всестороннего анализа успехов и неудач фирмы. Содержание и объем бизнес-плана зависят от различных факторов: размеров предприятия (для малого бизнеса – 10 – 20 страниц, для крупной фирмы – 40 – 50);
полноты составных частей (укрупненный или детализированный); назначения
(для внутреннего использования, для инвесторов, как заявка на банковский
кредит); периода планирования (на один год или несколько лет); квалификации
составителей и практического опыта подготовки технико-экономического
обоснования.
Процесс составления плана и детальный анализ, который предшествует
его написанию, заставляют руководителя непредвзято и беспристрастно взглянуть со стороны на свое предприятие.
Завдання 5 (евристичне). Напишіть твір на одну із запропонованих тем:
1. "Краю мій рідний, Слобожанщино!"
2. "Мій вибір – ХНЕУ".
3. "Невмирущість української народної пісні".
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Додаток Е
Форма № Н-5.03

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

\

Факультет________________________________________________________________
Напрям підготовки (спеціальність)___________________________________________
Курс_________
Група________________________
20___ / 20___ навчальний рік

ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ № _____

"____" __________________ 20___ року
з ______________________________________________________________________________
(назва навчальної дисципліни)

за _____________________ навчальний семестр
Форма семестрового контролю ЗАЛІК
Загальна кількість годин _____
Викладач _____________________________________________________________________
(вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який виставляє підсумкову оцінку)

Викладач _____________________________________________________________________
(вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який здійснював поточний контроль)

№
п/п

Прізвище та ініціали
студента

Підсумкова оцінка з дисципліни
№ індивід.
Підпис
за
за 100за
навч.
Дата
викладача
національною
бальною
шкалою
плану
шкалою
шкалою ECTS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Декан факультету

______________

_____________________

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Підсумки складання заліку
Оцінка за національною шкалою
Оцінка за
Усього
Сума балів
шкалою
Екзамен, диференційований Недиференційований
оцінок
ЕСТS
залік
залік
90 – 100
A
відмінно
82 – 89
B
добре
74 – 81
C
зараховано
64 – 73
D
задовільно
60 – 63
E
35 – 59
FX
незадовільно
не зараховано
1 – 34
F
Екзаменатор (викладач) __________________ ____________________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)
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Додаток Ж

Форма № Н-5.03

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет _____________________________________________________________________________________
Напрям підготовки (спеціальність) ________________________________________________________________
Курс _________________
Група_________________
20___ / 20___ навчальний рік

ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ № _____

"____" __________________ 20___ року
з ______________________________________________________________________________
(назва навчальної дисципліни)

за _____________________ навчальний семестр
Форма семестрового контролю
ЕКЗАМЕН
Загальна кількість годин _____
Викладач _____________________________________________________________________
(вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який виставляє підсумкову оцінку)

Викладач _____________________________________________________________________
(вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який здійснював поточний контроль)

№
п/п

Прізвище та ініціали
студента

Підсумкова оцінка з дисципліни
№ індивід.
Підпис
за
за 100за
навч.
Дата
викладача
національною
бальною
шкалою
плану
шкалою
шкалою ECTS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Декан факультету

______________

_____________________

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Підсумки складання екзамену
Оцінка за національною шкалою
Оцінка
Усього
Сума балів за шкалою Екзамен, диференційований Недиференційований
оцінок
ЕСТS
залік
залік
90 – 100
A
відмінно
82 – 89
B
добре
74 – 81
C
зараховано
64 – 73
D
задовільно
60 – 63
E
35 – 59
FX
незадовільно
не зараховано
1 – 34
F
Екзаменатор (викладач) __________________ ____________________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

129

Рекомендації щодо формування бально-рейтингової
оцінки виконання курсових робіт (проектів),
науково-дослідної діяльності студентів

Додаток З

1. При виставленні рейтингової оцінки за результатами виконання студентами курсових робіт (проектів) рекомендується враховувати, що:
курсова робота (проект) є окремим видом навчальної роботи;
число курсових робіт (проектів), які виконуються студентом, визначається навчальним планом напряму підготовки (спеціальності);
критерії оцінки курсової роботи (проекту) формуються кафедрою, за
якою закріплена дисципліна або виконується комплексна курсова робота/проект
залежно від специфіки курсової роботи (проекту);
курсова робота (проект) оцінюється за 100-бальною шкалою.
2. Рейтингова оцінка курсової роботи (проекту) включає формальний та
змістовий критерії:
до формальних критеріїв належать: дотримання термінів здачі завершеної роботи, правильність оформлення, грамотність структурування роботи,
наявність посилань, наявність ілюстративного матеріалу, використання сучасної
літератури та ін. Оцінка за формальними критеріями не повинна перевищувати
30 балів зі 100 можливих;
до змістових критеріїв належать: актуальність теми, збалансованість розділів роботи, правильність формулювань цілей і завдань дослідження, відповідність змісту заявленої теми, ступінь самостійності, наявність елементів наукової новизни, практична цінність роботи, знання новітньої літератури тощо.
Оцінка за змістовим критеріям не повинна перевищувати 50 балів зі 100 можливих.
3. Окремо оцінюється захист роботи. Необхідно оцінити вміння студента
подати матеріал, його ораторське мистецтво, володіння термінологією в усному
мовленні, вміння переконувати, відповіді на запитання за темою роботи тощо.
Оцінка за захист не повинна перевищувати 20 балів. Усі оцінки вносяться в
оцінювальний аркуш.
4. На розсуд кафедри, за якою закріплена курсова робота, можуть бути
введені додаткові бали, що оцінюють неординарний підхід студента до виконання
роботи. При цьому загальна оцінка не повинна перевищувати 100 балів.
5. Якщо студент за курсову роботу набирає менше 50 балів, то вона не
зараховується.
ДОВІДКОВО
Структура оцінки курсової роботи
Критерії оцінки курсових робіт (проектів)
Повне оформлення роботи
Вміння шукати необхідну інформацію (літературу)
Актуальність теми та оригінальність виконання
Самооцінка ступеня досягнення мети
Правильність і доречність використання методів та інформації
Практична значущість отриманих результатів
Логічність, вміння узагальнювати й робити висновки
Використання можливостей лабораторного обладнання, програмного забезпечення тощо
Компонент своєчасності
Захист курсової роботи
Підсумковий рейтинговий бал з курсової роботи

130

Бали (до)
5
10
10
10
10
10
10
10
10
15
100

Додаток И
ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ ЗА 20__/20__ навч. рік
Факультет____________________________________________
Спеціальність_________________________________________
Семестр____
Група________
Навчальна дисципліна__________________________________
Викладач ________________________________
№
п/п

П.І.Б.

№
Рейтинг
залікової
з дисципліни
книжки

Оцінка
за 4-бальною
системою
або зараховано

1
2
3
4
5
6
7

131

Оцінка
за
шкалою
ECTS

Дата

Підпис
викладача

Додаток К
ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ СТУДЕНТІВ
з ______________________________Економіки та організації інноваційної діяльності___________________________________
(назва навчальної дисципліни відповідно до навчального плану)

Спеціальність (напрям підготовки) _____Економіка підприємства_________________________________________
Група_____6.05.10.09.01__________ курс 4 , семестр 8 2012/2013 н/р.
Кількість годин у навчальному плані 180 , у т.ч. аудиторна робота 64 самостійна робота 116.
Викладач____Кулєшова Н. В.
Кафедра _____________________економіки підприємства та менеджменту_________________________
Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні засади інноваційного розвитку

0,5
0
0
0
1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0
0,5
0,5

0,5
0,5
0
0,5
0,5

11
2,5
2,5
0
1,5
2,5
1,5

12 13
14
15 16
17
1,5 0 0,5 1 0,8 0,2 0,5 0,5
1 0,2 0,5 0,5
3 0,2 0,5 1
1
0 0,5 0,5
0 0,2 0,5 1
0 0,5 0,5 0 0,2 0,5 0,5
2
1 0,2 0,5 0,5
2,5 0 0,5 1
2

т

18
0
1
1
1
1
1

п

19 20
1,5 3,5
1,5 5
1,5 5,5
2
5
1,5 5,5
1,5 5

Проміжний розрахунок балів
(max – 27,5)

КОЛОКВІУМ І

03.03.13

Перевірка есе

10
1
1,5
1
2
1,5
1,5

Активна участь у виконанні
практичних завдань

9
1
1
1
1
1
1

02.03.13

Робота на лекції

8

5

Захист звіту
(S-подібна крива)

7
0,5
1
0
1
1
1

п

Активна участь у виконанні
практичних завдань

6

т

Робота на лекції

5
0,5
0,5
0,5
0
0,5

4
23.02.13
Письмова
контрольна
робота

4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Захист звіту (ІР)

Активна участь у виконанні
практичних завдань

0,5
0,5
0,5
0,5
0
0,5

Перевірка домашнього
завдання (експерт. оцінюв.)

0,5
0,5
0,5
0,5
0
0,5

Активна участь у виконанні
практичних завдань

3

3
16.02.13

Презентація інноваційних
проектів

2
0,2
0,2
0,2
0
0

2
09.02.13

Робота на лекції

1
Абраімова Юлія
Бовкун Оксана
Бойко Жанна
Величко Альбіна
Гожа Олексій
Коротчин Віталій

Активна участь у виконанні
ситуаційного завдання

П.І.Б.

Робота на лекції

13
2

Форми
контролю

1
02.02.13

Перевірка домашнього
завдання (база показників ІР)

Тиждень
Дата

21
18,7
23,6
15,9
20,4
23,4
15,5

Продовження додатка К

13
3

1
Кривенко Анна
Лук'яненко Надія
Муренець Ірина
Ніколюкіна Катя
Одаєв Атагурбан
Олексіна Тетяна
Попова Аліна
Прутська
Анастасія
Прядун Жанна
Рибалко Альона
Савченко Тетяна
Сотникова Ганна
Сторонкіна
Марина
Троян Олеся
Цимбаліст Олена
Шварц Сергій
Шейка Олексій

2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0
0,2

5
0,5
0
0
0
0
0
0

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,2
0
0
0,2
0,2

0,5
0
0
0,5
0,5

0,5
0
0
0,5
0,5

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0
0
0
0
0

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,5
0,5
0,5
0
0

0,5
0,5
0,5
0
0

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0
0
0
0,5
0

6

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

9
1
1
1
1
1
1
1

0,5 0,5 1 0,5
0,5 0,5 1 0,5
0,5 0,5 0,5 0,5
0
1 0,5
0
1 0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
1
1
1

1,5
1,5
1,5
1,5
2

2,5
3
2
1,5
3

2
1,5
2
2,5
1,5

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
1
1
1

1
0,5
1,9
1
0,8

0,2
0,2
0,2
0
0,2

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0
1
1
1
1

2 4,5
1,5 5,5
2 5,5
1,5 5
2
5

21,6
21,6
22,5
20,9
22,4

0,5
0,5
0,5
0
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
1
1
1

2
0
1,5
2
1,5

2,5
2,5
2,5
3
1

2,5
1,5
3
2,5
1,5

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
1
1
1

1
0,8
0
0,8
0,8

0,2
0,2
0,2
0,2
0

0,5
0,5
0,5
1
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1
0
1
0
1

1,5 6
1,5 4
1,5 5
1,5 5,5
1,5 3

24,6
18,4
22,1
21,9
16,2

0,5
0,5
0,5
0
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

7
1
1
1
1
1
0,5
1

0,5 1
0,5 1
0,5 0,5
0,5
0,5 0

8

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

10
2
2
2
2
2
0
2

11
3
1
2,5
3
0,5
3
1,5

12
3
2,5
2,5
2,5
2
1,5
1,5

13
0,2
0
0,2
0,2
0,2
0
0,2

14
0,5 1
0
0
0,5 1
0,5 1
0,5 1
0,5 1
0,5 1

15
1,8
0,8
0,8
1
1
0,8
1

16
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

17
0,5 0,5
1 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
1 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5

18 19 20
1
2 5,5
1 1,5 4,5
1
2 5,5
1
2
5
1
1 4,5
1 1,5 3,5
1 1,5 5,5

21
26,9
20,2
24,4
23,6
20,6
18,5
22,1

Продовження додатка К

15

16 17

22 23 24 25 26

0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 4 0,5 0,5 1 2,2 2,8 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 5 1,5 3,5

27

1 46,7

46,7

0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 5,5 0,5 0,5 1 2,2 3

0,2 0,2 0,5 1 0,5 0,2 0,5 0,5 5 1,5 3,5

29

1 53,8

53,8

0 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 4 0,5 0,5 1 2,2 0

0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 5 1,5 3,5

24

1 41,1

41,1

4

26

46,1

46,1

4

29

52,8

52,8

2

3,5

24

39,8

39,8

0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,8 5,5 2

4,5

31

1 59,0

59,0

0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0 0,5 3 0,5 0,5 1 2,2 2,5 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 5 1,5
0 0,5 0,5 0,5 0,2 0 0,5 0,5 5 0,5 0,5 0 2,2 3

0,2

0

0

0,2

0 0,5 0,5 0

0

0 0,5

0

0 0,5 0,5 5 0,5 0,5 0 2,1 2

0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0 0,5 0,5 6 0,5 0,5 1 2,2 3

1

1 0,5 0 0,5 0,8 5,5 2
0 0,5 0,5 5

Підпис викладача

Рейтинг за дисципліною (ЄKTC)

21

Оцінка за національною шкалою

19 20

Підсумкові бали

18

Іспит

п

Усього балів за семестр

т

Заохочувальні бали

КОЛОКВІУМ ІІ

Презентація проектів

14

06.04.13

Активна участь у міні-тренінгу

13

Робота на лекції

10 11 12

10
06.04.13
Перевірка домашніх завдань

9

п

Активна участь у виконанні
практичних завдань

8

Робота на лекції

7

Робота на лекції

Перевірка есе
Письмова
контрольна
робота

6

Активна участь у виконанні
практичних завдань

5

т

9
30.03.13

29.03

Презентація НДР

Робота на лекції

4

8
25.03.13

Активна участь у виконанні
практичних завдань

Експрес-опитування

3

2

7
23.03.13

16.03

Активна участь у виконанні
ситуаційного завдання

13
4

П.І.
1
Абраімова
Юлія
Бовкун
Оксана
Бойко
Жанна
Величко
Альбіна
Гожа
Олексій
Коротчин
Віталій
Кривенко
Анна

Робота на лекції

Форми
контролю

6
03.03.13

Робота на лекції

Тиждень
Дата

Проміжний розрахунок балів (max – 32,5)

Змістовий модуль 2. Система управління інноваційною діяльністю підприємства

27 28 29

Закінчення додатка К

13
5

1
Лук'яненко
Надія
Муренець
Ірина
Ніколюкіна
Катя
Одаєв
Атагурбан
Олексіна
Тетяна
Попова
Аліна
Прутська
Анастасія
Прядун
Жанна
Рибалко
Альона
Савченко
Тетяна
Сотникова
Ганна
Сторонкіна
Марина
Троян
Олеся
Цимбаліст
Олена
Шварц
Сергій
Шейка
Олексій

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13

14

15

16 17

18

19 20

21

22 23 24 25 26

0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 6 0,5 0,5 0 2,1 2,5 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 5 1,5 3,75 28

47,9

47,9

0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0 0,5 0,5 5 0,5 0,5 0 2,2 3

0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 5

2

4

28

52,2

52,2

0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 6 0,5 0,5 1 2,2 3

0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 5

2

4

30

53,6

53,6

0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 5 0,5 0,5 0 2,2 2

0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0 1,5 2,5

20

2 42,8

42,8

0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 5 0,5 0,5 1 2,2 2,5 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 5 1,5 3,5

28

46,2

46,2

0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 6 0,5 0,5 0 2,2 3

0,2 0,2 0,5 1 0,5 0 0,5 0,5 5,5 2

4

30

52,1

52,1

0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 0 0,5 0,5 1 2,2 3

0,2 0,2 0,5 1 0,5 0,2 0,5 0,5 5,5 2

4

25

3 49,8

49,8

0,2 0,5 0,5 0,5

0 0,2 0,5 0,5 0 0,5 0,5 1 2,2 3

0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 5

4

24

45,6

45,6

0,2 0,5 0,5 0,5

0 0,2 0,5 0,5 5 0,5 0,5 1 2,2 2,8 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 5 1,5

4

28

50,6

50,6

0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 5 1,5 3,5

28

48,6

48,6

0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 5

4

30

52,1

52,1

0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 4,5 0,5 0,5 1 2,2 3
0 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 5,5 0,5 0,5 1 2,2 3

2

2

0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 6 0,5 0,5 0 2,2 3

0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 5,5 1,5

4

29

53,6

53,6

0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 0 0,5 0,5 1 2,2 3

0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 5 1,5

3

23

41,1

41,1

4

16

38,5

38,5

4

0 0,5 0,5 0,5

0 0,2 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0

0

0

0,2

0

0

0

0 0,2 0,5 0,8 5

2

0 0,5 0,5 0,5

0

0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0

0

0

0,2

0

0

0

0 0,2 0,5 0,8 5 1,5

16

1 38,6

38,6

0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 5 0,5 0,5 1

2

3

0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 5 1,5 3,75 28

44,25

44,3

27 28 29

Додаток Л
Форма № Н-5.03

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет ________________________________________________________________
Напрям підготовки (спеціальність) ___________________________________________
Курс _________________________
Група ________________________
20___ / 20___ навчальний рік

ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ № _____

"____" __________________ 20___ року
з _____________________КУРСОВОЇ РОБОТИ_______________________________
(назва навчальної дисципліни)

за _____________________ навчальний семестр
Викладач _____________________________________________________________________
(вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який виставляє підсумкову оцінку)

Викладач _____________________________________________________________________
(вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який здійснював поточний контроль)

№
п/п

Прізвище та ініціали
студента

Підсумкова оцінка з дисципліни
№ індивід.
Підпис
за
за 100за
навч.
Дата
викладача
національною
бальною
шкалою
плану
шкалою
шкалою ECTS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Декан факультету

______________

_____________________

(підпис)

Усього
оцінок

(прізвище та ініціали)

Підсумки захисту курсової роботи
Оцінка за національною шкалою
Оцінка за
Сума балів
шкалою ЕСТS Екзамен, диференційований Недиференційований
залік
залік
90 – 100
A
відмінно
82 – 89
B
добре
74 – 81
C
зараховано
64 – 73
D
задовільно
60 – 63
E
35 – 59
FX
незадовільно
не зараховано
1 – 34
F

Екзаменатор (викладач)

__________________
(підпис)

____________________________
(прізвище та ініціали)
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Додаток М
Форма № Н-5.03

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет ________________________________________________________________
Напрям підготовки (спеціальність) ___________________________________________
Курс ________________________
Група________________________
20___ / 20___ навчальний рік

ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ № _____

"____" __________________ 20___ року
з __ПРАКТИКИ________________________________________________________________
(назва навчальної дисципліни)

за _____________________ навчальний семестр

Викладач _____________________________________________________________________
(вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який виставляє підсумкову оцінку)

Викладач _____________________________________________________________________
(вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який здійснював поточний контроль)

№
п/п

Прізвище та ініціали
студента

Підсумкова оцінка з дисципліни
№
індивід.
Підпис
за
за 100за
Дата
навч. національною бальною шкалою
викладача
плану
шкалою
шкалою ECTS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Декан факультету

Усього
оцінок

______________

_____________________

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Підсумки захисту звіту з практики
Оцінка за національною шкалою
Оцінка
Сума балів за шкалою Екзамен, диференційований Недиференційований
ЕСТS
залік
залік
90 – 100
A
відмінно
82 – 89
B
добре
74 – 81
C
зараховано
64 – 73
D
задовільно
60 – 63
E
35 – 59
FX
незадовільно
не зараховано
1 – 34
F

Екзаменатор (викладач)

__________________
(підпис)

____________________________
(прізвище та ініціали)
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Додаток Н
Форма № Н-5.03

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

\

Факультет ________________________________________________________________
Напрям підготовки (спеціальність) ___________________________________________
Курс _________
Група________________________
20___ / 20___ навчальний рік

ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ № _____

"____" __________________ 20___ року
з _______________________ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ________________________________
(назва навчальної дисципліни)

за _____________________ навчальний семестр
Голова ДЕК ____________________________________________________________________
(вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який виставляє підсумкову оцінку)

Члени ДЕК _____________________________________________________________________
(вчене звання, прізвище та ініціали, члена ДЕК)

№
п/п

Прізвище та ініціали
студента

Підсумкова оцінка з дисципліни
№ індивід.
Підпис
за
за 100за
навч.
Дата
викладача
національною
бальною
шкалою
плану
шкалою
шкалою ECTS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Декан факультету

______________

_____________________

(підпис)

Усього
оцінок

Голова ДЕК

(прізвище та ініціали)

Підсумки складання екзамену
Оцінка за національною шкалою
Оцінка
Сума балів за шкалою Екзамен, диференційований Недиференційований
ЕСТS
залік
залік
90 – 100
A
відмінно
82 – 89
B
добре
74 – 81
C
зараховано
64 – 73
D
задовільно
60 – 63
E
35 – 59
FX
незадовільно
не зараховано
1 – 34
F
__________________ ____________________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)
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Додаток П
Форма № Н-5.03

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет ________________________________________________________________
Напрям підготовки (спеціальність) ___________________________________________
Курс _________
Група________________________
20___ / 20___ навчальний рік

ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ (перескладання заборгованості) № _____

"____" __________________ 20___ року
з __________________________________________________________________________
(назва навчальної дисципліни)

за _____________________ навчальний семестр
Форма семестрового контролю ЗАЛІК
Загальна кількість годин _____
Викладач _____________________________________________________________________
(вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який виставляє підсумкову оцінку)

Викладач _____________________________________________________________________
(вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який здійснював поточний контроль)

№
п/п

Прізвище та ініціали
студента

Підсумкова оцінка з дисципліни
№ індивід.
за
за 100за
навч.
Дата
національною
бальною
шкалою
плану
шкалою
шкалою ECTS

Підпис
викладача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Декан факультету

______________

_____________________

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Підсумки перескладання заліку
Оцінка за національною шкалою
Оцінка
Усього
Сума балів за шкалою Екзамен, диференційований Недиференційований
оцінок
ЕСТS
залік
залік
90 – 100
A
відмінно
82 – 89
B
добре
74 – 81
C
зараховано
64 – 73
D
задовільно
60 – 63
E
35 – 59
FX
незадовільно
не зараховано
1 – 34
F
Екзаменатор (викладач) __________________ ____________________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)
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Додаток Р
Форма № Н-5.03

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет _________________________________________________________________
Напрям підготовки (спеціальність) ____________________________________________
Курс ________________________
Група________________________
20___ / 20___ навчальний рік

ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ (перескладання заборгованості) № _____

"____" __________________ 20___ року
з ___________________________________________________________________________
(назва навчальної дисципліни)

за _____________________ навчальний семестр
Форма семестрового контролю ЕКЗАМЕН
Загальна кількість годин _____
Викладач _____________________________________________________________________
(вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який виставляє підсумкову оцінку)

Викладач _____________________________________________________________________
(вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який здійснював поточний контроль)

№
п/п

Прізвище та ініціали
студента

Підсумкова оцінка з дисципліни
№ індивід.
Підпис
за
за 100за
навч.
Дата
викладача
плану національною бальною шкалою
шкалою
шкалою ECTS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Декан факультету

______________

_____________________

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Підсумки перескладання екзамену
Оцінка за національною шкалою
Оцінка
Усього
Сума балів за шкалою Екзамен, диференційований Недиференційований
оцінок
ЕСТS
залік
залік
90 – 100
A
відмінно
82 – 89
B
добре
74 – 81
C
зараховано
64 – 73
D
задовільно
60 – 63
E
35 – 59
FX
незадовільно
не зараховано
1-34
F
Екзаменатор (викладач) __________________ ____________________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

140

Додаток С
Про заохочення студентів, які мають високі показники успішності
Студенти денної форми навчання, які мають високі показники успішності,
нагороджуються різними формами заохочення.
Ректором ХНЕУ заохочуються студенти всіх спеціальностей і напрямів
підготовки денної форми навчання, які мають підсумковий рейтинг не менше
4,75. Подання студентів до заохочення здійснюється деканатами спільно
з органами студентського самоврядування один раз на рік за результатами
кожного курсу не пізніше 1 жовтня та розміщується на сайті університету
і факультету. Заохочення студентів має такі форми: направляється лист-подяка
батькам, у тому числі за місцем роботи; студентам, що навчаються на умовах
повного відшкодування витрат на навчання, надається переважне право переведення на вакантні бюджетні місця; призначення на іменні стипендії, висунення кандидатур на звання лауреатів різних конкурсів на отримання "Золотого
знака ХНЕУ", присудження внутрішніх грантів та ін.
Деканатом заохочуються студенти спеціальностей відповідного факультету денної форми навчання, які мають підсумковий рейтинг не менше 4,55 та
беруть активну участь у науково-дослідній роботі, студентських наукових
конкурсах та олімпіадах.
Кафедрами заохочуються студенти, які мають підсумковий рейтинг
з навчальної дисципліни, що викладається на кафедрі, не менше 4,65, є переможцями олімпіад з відповідних навчальних дисциплін, наукових робіт та
проектів.
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Зміст
Вступ
1. Основні терміни та визначення
1.1. Глосарій вищої освіти, який використовується при реалізації
Міжнародної стандартної класифікації освіти
1.2. Визначення понять і термінів, що використовуються
в даному Положенні
1.3. Організація навчального процесу
1.4. Методи і форми навчання
2. Загальні положення
3. Види, форми контролю та їх визначення
4. Поточний контроль
5. Семестровий контроль
6. Оцінювання практики
7. Державна атестація
8. Порядок ліквідації академічної заборгованості
9. Порядок заповнення відомостей
10. Застосування ECTS-рейтингу
11. Правила формування індивідуальної рейтингової оцінки студента
з навчальної дисципліни (модуля)
12. Правила формування підсумкової рейтингової оцінки студента
13. Правила формування рейтингової оцінки академічної групи
14. Права та обов’язки студента при організації навчального процесу
на основі накопичувальної бально-рейтингової системи
15. Порядок допуску до перескладання заліку/іспиту
16. Порядок застосування накопичувальної бально-рейтингової
системи
17. Облікова документація за накопичувальною бально-рейтинговою
системою
18. Розподіл обов’язків та організація навчального процесу
при реалізації накопичувальної бально-рейтингової системи
19. Порядок внесення змін і доповнень у дане Положення
Додатки
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3
5
5
18
19
20
24
28
33
35
39
40
42
43
44
46
47
48
48
49
49
51
52
54
55
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