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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показ-

ників  

Галузь знань, напрям пі-

дготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчаль-

ної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –5 

Галузь знань 

_______________ 
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 
Напрям підготовки  

0505 Машинобудування 
 (шифр і назва) 

Модулів – 4 
Спеціальність (профе-

сійне 

спрямування): 

6.05050315 Обладнання 

хімічних виробництв і 

підприємств  будівель-

них матеріалів» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 2-й 3-й 

Індивідуальне науко-

во-дослідне завдання 

___РР/РР________ 
                (назва) 

Семестр 

Загальна кількість го-

дин - денна 152 

заочна-225 

3-й, 4-й 5-й, 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми на-

вчання: 

аудиторних –денна 80 

заочна-24 

самостійної роботи 

студента - денна 72 

заочна-201 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

32 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

48 год. 8 год. 

Лабораторні 

0 год.  8год. 

Самостійна робота 

72 год. 201 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індиві-

дуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0.55 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета - оволодіння методами і прийомами розрахунку окремих елемен-

тів і інженерної конструкції, а іноді і всієї конструкції на міцність, жорст-

кість і стійкість. 

Завдання є вивчення основ опіру материалів . 

 На практичних заняттях і лабораторному практикумі закріплюються 

теоретичні знання, здобуваються навики експериментального дослідження і 

обробки експериментальних даних. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: прийоми і методи розрахунку окремих елементів конструкцій на 

міцність, жорсткість та стійкість; 

 

вміти:  

 використовуючи довідкові дані, положення ЄСКД, ЄСТД, ДСТУ. ТУ, 

ОСТ, теоретичні положення розраховувати основні конструктивні па-

раметри типового обладнання; 

 побудувати розрахункову модель, виконати проектні та перевірочні 

розрахунки на міцність, оцінити надіність деталі за головними 

критеріями працездатності; 

 свідомо застосовувати вивчені закони,при рішенні практичних задач; 

 опрацьовувати результати лабораторних дослідів,робити висновки та 

оформляти результати у формі звіту; 

 правильно обирати матеріал з урахуванням фізико-механічних та 

технологічних характеристик; 

 правильно виконати коструктивні розрахунки основних деталей і зро-

бити креслення загального вигляду вузла та деталі з метою підготовки 

технічного завдання. 

 логічно та послідовно висловлювати сутність роботи, привселюдно 

захищати прийняті інженерні рішення конструкції. 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

                                     3(5)-й семестр 

 

модульний цикл 1  

Вступ.Предмет і задачі дисципліни, її значення в підготовці інженерів-

механіків. Зміст курсу. 

ТЕМА 1.Загальні положення.та наукові основи дисципліни.Загальні 

принципи проектування. 

ТЕМА 2.Внутрішні сили і метод перетинів.Основні гіпотези, прийняті 

в опорі матеріалів. 

Сили зовнішні і їх класифікація. 

ТЕМА 3.Розтягування і стиснення.Напруга в поперечних і похилих пе-

ретинах прямого бруса. Коефіцієнт Пуасона. 
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ТЕМА 4.Розрахунки на міцність і жорсткість.Механічні властивості 

матеріалів при розтягуванні і стисненні. 

Діаграма розтягування. Діаграма стиснення 

ТЕМА 5.Статично невизначні системи при розтягуванні, стисненні.  

модульний цикл 2  

 

ТЕМА 6. Напружене полягання в крапці. Головна напруга. Круг Мору. 

ТЕМА 7. Узагальнений закон Гука. Об'ємна деформація. Потенційна 

енергія деформації. 

        ТЕМА 8. Класичні теорії міцності. 

ТЕМА 9.Зсув і кручення.Розрахунки на зсув. Чистий зсув.  

ТЕМА 10. Визначення напруг і переміщень при крученні. 

 

4(6)-й семестр 

модульний цикл 3  

ТЕМА 11.Геометричні характеристики плоских перетинів. Статичні 

моменти площі. Осьові, полярні і відцентрові моменти інерції. 

ТЕМА 12. Епюри поперечних сил і згинаючих моментів.Нормальні на-

пруги при чистому вигині. 

ТЕМА 13.Дотичні напруги при поперечному вигині. 

ТЕМА 14. Переміщення при вигині. Основні поняття.Диференціальне 

рівняння зігнутої осі прямого брусу. 

ТЕМА 15.Складний опір.Косий вигін.  

.Позацентроий розтяг і стиск брусів великої жорсткісті. 

 

модульний цикл 4  

ТЕМА 16.Вигін з крученням. 

ТЕМА 17 Потенційна енергія деформації при довільному 

навантаженні. 

Теорема Костільяно. Інтеграл Мору і спосіб Верещагина. 

ТЕМА 18. Розрахунок статично невизначних систем.Спосіб порівняння 

деформацій 

ТЕМА 19. Стійкість стислих стержнів.Формула Ейлера.Формула 

Ясинського. 

Розрахунки на стійкість за допомогою коефіцієнтів зменшення 

основної напруги, що допускається. 

ТЕМА 20. Розрахунок тонкостінних оболонок. Безмоментна теорія осе-

симетрично навантажених тонкостінних оболонок обертання. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових мо-

дулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо-

го  

у тому числі усь

ого  

у тому числі 

Л п ла

б 

і

н

д 

с.р. л п ла

б 

і

н

д 

с.р. 

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

2 

13 

Семестр 3 - - - - - 5 - - - - - 

модульний цикл 1 - - - - - - - - - - - 

ТЕМА 1.Загальні по-

ложення.та наукові осно-

ви дисципліни.Загальні 

принципи проектування. 

 

8 2    6 4.2 0.2    4 

ТЕМА 2.Внутрішні си-

ли і метод перети-

нів.Основні гіпотези, 

прийняті в опорі матері-

алів. 

 

8 2    6 8.2 0.2    8 

ТЕМА3.Розтягування і 

стиснення.Напруга в по-

перечних і похилих пе-

ретинах прямого бруса. 

Коефіцієнт Пуасона. 

 

 10 4    6 14   2  12 

ТЕМА 4.Розрахунки на 

міцність і жорст-

кість.Механічні власти-

вості матеріалів при роз-

тягуванні і стисненні. 

Діаграма розтягування. 

Діаграма стиснення 

10 4    6 13 0.6 0.4   12 

ТЕМА5.Статично 

невизначні системи при 

розтягуванні, стисненні.  

12 4    8 13.6 0.5 1.1   12 

Всього по модульному 

циклу 

48 16    32       

модульний цикл  2 - - - - - - - - - - - 
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ТЕМА 6. Напружене 

полягання в крапці. Го-

ловна напруга. Круг Мо-

ру. 

12 2 2   8 13 0.5 0.5   12 

ТЕМА 7. Узагальнений 

закон Гука. Об'ємна 

деформація. Потенційна 

енергія деформації. 

12 2 2   8 13 0.5 0.5   12 

ТЕМА 8. Класичні 

теорії міцності. 
16 4 4   8 13 0.5 0.5   12 

ТЕМА 9.Зсув і кручен-

ня.Розрахунки на зсув. 

Чистий зсув. 

16 4 4   8 15 0.5 0.5 2  12 

ТЕМА 10. Визначення 

напруг і переміщень при 

крученні. 

 

16 4 4   8 13 0.5 0.5   12 

Всього по модульному 

циклу 

72 16 16   40       

ІНДЗ             

Всього за семестр 120 32 16   72 120 4 4 4  108 

Семестр   4 - - - - - 5 - - - - - 

модульний цикл  3 - - - - - - - - - - - 

ТЕМА11. 
Геометричні характери-

стики плоских перетинів. 

Статичні моменти площі. 

Осьові, полярні і 

відцентрові моменти 

інерції. 

2  2    1 0.5 0.5   10 

ТЕМА 12. Епюри по-

перечних сил і згинаю-

чих моментів.Нормальні 

напруги при чистому 

вигині. 

2  2    1 0.5 0.5   10 

ТЕМА 13.Дотичні на-

пруги при поперечному 

вигині. 

4  4    1 0.5 0.5   10 

ТЕМА 14. 
Переміщення при вигині. 

Основні понят-

тя.Диференціальне 

рівняння зігнутої осі 

прямого брусу. 

4  4    2   2  10 

ТЕМА 15.Складний 

опір.Косий вигін.  

.Позацентроий роз-

тяг і стиск брусів великої 

жорсткісті. 

4  4    1 0.5 0.5   12 
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Всього по модульному 

циклу 

16  16          

модульний цикл  4 - - - - - - - - - - - 

ТЕМА 16.Вигін з кру-

ченням. 
2  2    1 0.5 0.5   12 

ТЕМА 17 Потенційна 

енергія деформації при 

довільному 

навантаженні. 

2  2    1 0.5 0.5   12 

ТЕМА 18. Розрахунок 

статично невизначних 

систем.Спосіб 

порівняння деформацій 

4  4    2   2  12 

ТЕМА 19. Стійкість 

стислих 

стержнів.Формула Ейле-

ра.Формула Ясинського. 

Розрахунки на стійкість 

за допомогою 

коефіцієнтів зменшення 

основної напруги, що 

допускається. 

4  4    1 0.5 0.5   10 

ТЕМА 20. Розрахунок 

тонкостінних оболонок. 

Безмоментна теорія осе-

симетрично навантаже-

них тонкостінних оболо-

нок обертання. Міцність 

товстостінної 

циліндрової оболонки 

при дії внутрішнього і 

зовнішнього тиску.  

4  4    1 0.5 0.5   10 

Всього по модульному 

циклу 

16  16          

ІНДЗ             

Всього за семестр 32  32    120 4 4 4  108 

Усього годин 152 32 48   72 225 8 8 8   

 

                                                                                                              

 

 

 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

3-й семестр 

ІI модульний цикл 
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1. Практичне заняття 1 Обчислення нормальних напружень у попереч-

них перерізах бруса. Побудова епюр подовжніх сил, нормальних на-

пруг при розтягуванні, стисненні – 2 години. 

2. Практичне заняття 2 Статично невизначні системи при розтягуванні, 

стисненні – 2 години. 

3. . Практичне заняття 3 Розрахунки на зсув – 2 години. 

4. Практичне заняття 4 Розрахунки накручення прямих брусів – 2 годи-

ни. 

5. Практичне заняття 5 Статично невизначні задачі при крученні – 2 го-

дини. 

6. Практичне заняття 6 Геометричні характеристики плоских перетинів. 

Статичні моменти площі. Осьові, полярні і відцентрові моменти 

інерції. – 2 години 

7. Практичне заняття 7.Епюри поперечних сил і згинаючих моментів -2 

години. 

8. Практичне заняття 8 Дотичні напруги при поперечному вигині. – 2 

години. 

4-й семестр 

 

ІII модульний цикл 

9. Практичне заняття 9 .Визначення прогинів при вигині -2 години. 

10. . Практичне заняття 10 Позацентроий розтяг і стиск брусів великої 

жорсткісті. -2 години. 

11. Практичне заняття 11.Розрахунки на міцність при косому вигині -2 

години. 

12. Практичне заняття 12.Вигін з крученням. -2 години. 

13. Практичне заняття 13;14 Потенційна енергія деформації при 

довільному навантаженні. 

Теорема Костільяно. Інтеграл Мору і спосіб Верещагина. -4 години. 

14. Практичне заняття 15;16 .Розрахунок статично невизначних систем -4 

години. 

ІV модульний цикл 

 

15. Практичне заняття 17;18.Розрахунки на стійкість за допомогою 

коефіцієнтів зменшення основної напруги, що допускається -4 години. 

16. Практичне заняття 19;20. Розрахунок тонкостінних оболонок. Безмо-

ментна теорія осесиметрично навантажених тонкостінних оболонок 

обертання. -4 години 

17. Практичне заняття 21;22;23;24.  Міцність товстостінної циліндрової 

оболонки при дії внутрішнього і зовнішнього тиску. -8 годин 

 

 

8. Самостійна робота 

 

№ Назва теми Кількість 
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з/п годин 

1 Розтягування і стиснення.Напруга в поперечних і похи-

лих перетинах прямого бруса. Коефіцієнт Пуасона 

3 

2 Розрахунки на міцність і жорсткість.Механічні власти-

вості матеріалів при розтягуванні і стисненні. 

Діаграма розтягування. Діаграма стиснення 

 

4 

3 Статично невизначні системи при розтягуванні, 

стисненні. 

4 

4 Напружене полягання в крапці. Головна напруга. Круг 

Мору. 

4 

5 Узагальнений закон Гука. Об'ємна деформація. 

Потенційна енергія деформації 

4 

6 ТЕМА 8. Класичні теорії міцності. 4 

7 Зсув і кручення.Розрахунки на зсув. Чистий зсув. 4 

8 Визначення напруг і переміщень при крученні. 

 

4 

9 Геометричні характеристики плоских перетинів. 

Статичні моменти площі. Осьові, полярні і відцентрові 

моменти інерції. 

5 

10 Епюри поперечних сил і згинаючих моментів.Нормальні 

напруги при чистому вигині. 

4 

11 Дотичні напруги при поперечному вигині. 4 

12 Переміщення при вигині. Основні понят-

тя.Диференціальне рівняння зігнутої осі прямого брусу. 

4 

13 Складний опір.Косий вигін.  

.Позацентроий розтяг і стиск брусів великої жорсткісті. 

4 

14 Вигін з крученням. 4 

15 Потенційна енергія деформації при довільному 

навантаженні. 

4 

16 Розрахунок статично невизначних систем.Спосіб 

порівняння деформацій 

4 

17 Стійкість стислих стержнів.Формула Ейлера.Формула 

Ясинського. 

Розрахунки на стійкість за допомогою коефіцієнтів 

зменшення основної напруги, що допускається. 

4 

18 Розрахунок тонкостінних оболонок. Безмоментна теорія 

осесиметрично навантажених тонкостінних оболонок 

обертання. 

4 

 Разом  72 

 

 
9. Індивідуальні завдання 

ІІІ модульний цикл 
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РР №1.Розрахунок на міцність і жорсткість ступінчатого стержня при 

розтягу-стиску – 3 години. 

РР №2.Розрахунок статично невизначні  

системи при розтягуванні, стисненні. – 3 години. 

VІ модульний цикл 

РР №3.Розрахунок на міцність і жорсткість ступінчатого стержня при 

крученн і – 4 години. 

РР №4.Розрахунок геометричних характеристик плоских перетинів.-4 

години. 

РР №5.. Розрахунки на міцність при вигині -4 години. 
 

 
10. Методи навчання 

1. Лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне опрацю-

вання навчального матеріалу з використанням конспекту лекцій та 

основної навчальної літератури, робота із довідниками. 

2. Контроль навчальної роботи – усне опитування, спостереження за хо-

дом виконання практичних робіт і співбесіда з проблемних питань. 

 
11. Методи контролю 

Контроль і оцінювання навчальної роботи студента здійснюється за 

модульно-рейтинговою системою (регламент додається). 

 

 

 

13. Методичне забезпечення 

ЛІТЕРАТУРА. 

№ 

п/п 
Найменування 

Наяв-

на 

кількі

сть 

примі

рникі

в 

Вид 

1 2 3 4 

1 Основна література. 

1 Писаренко Г.С. та ін. Опір матеріалів, вид. Вища школа, Київ, 

1993 

15 підру

чник 

 

2 Ковтун В.В. та ін. Опір матеріалів, Розрахункові роботи, вид. 

«Афіша», Львів, 2002 

10 підру

чник 

3 Ванкевич П.І. Лабораторний практикум з опору матеріалів, 

вид. «Магнолія плюс», Львів 2004 

10 підру

чник 
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2 Додаткова література 

4 Драков А.В. та ін. Опір матеріалів, вид. «Вища школа». М., 

1990 

4 підру

чник 

5 Афанассьєв А.М. та ін. Лабораторний практикум з опору 

матеріалів. М., 1975 

5 учеб-

ник 

3 Науково-методична література видавництва СумГУ і 

Шосткинського інституту СумГУ 

6 Методические указания и контрольные задания по курсу «Со-

противление материалов», часть І, Харьков, 1989 

Составители: Катаржков С.И. и др. 

1 руко-

пись 

7 Методические указания к выполнению расчетно-проектных 

работ по курсу «Сопротивление материалов» часть І Шостка 

2006 

часть ІІ Шостка 2006 

30 МВ 

8 Методические указания по выполнению расчетно-проектных 

работ с решением задач по курсу «Сопротивление материа-

лов». Шостка, 2007. 

Составитель: Фалько А.Т. 

10 руко-

пись 

 

 
15. Інформаційні ресурси 

 
1. Сайт бібліотеки СумДУ http://library.sumdu.edu.ua/ 

2. Сайт кафедри «Процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних 

виробництв» СумДУ http://pohnv.teset.sumdu.edu.ua/ 

3. Сторінка кафедри «Процеси і обладнання хімічних виробництв» ШІ 

СумДУ http://shinst.sumdu.edu.ua/kaf_pohv.html 

http://library.sumdu.edu.ua/
http://pohnv.teset.sumdu.edu.ua/
http://shinst.sumdu.edu.ua/kaf_pohv.html
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РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ 

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ОПІР  МАТЕРІАЛІВ» 

(2015-2016 навч. рік,  III – IV семестр, гр. ХМ) 

 

III  семестр 

1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 

год/4кред.;  

Лк .- 32год./16; Пр. – 16 год./8; РР – 2;  ПМК. 

2. Організація навчального процесу: семестрів – 1; модульних 

циклів – 2. 

3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 100 балів  

4.  Розподіл на рейтингових балів за видами навчальної роботи  

а) Робота на аудиторних заняттях: 

- Лекції: 16 лк. 1,0 бали/лк. = 16 бал. 

- Практичні заняття: 8 пр. х 1 бали/пр. = 8 бал. 

б). Виконання РР – максимально 18 балів/ РР  

2 РРх18 балів=36 бал. 

(при позитивному оцінюванні від 6 до 10 балів). При оцінюванні РР 

після завершення 3-го модульного циклу залікова кількість балів 

зменшується на 10%. 

в) Складання комплексних письмових модульних контролів – 

всього 40 балів. 

1-ий модульний цикл  – 12 - 20 балів. 

2-ий модульний цикл  – 12 - 20 балів 

5. Підсумок рейтингових балів за мод. циклами (при позитивному 

оцінюванні): 

1-ий модульний цикл: (8 лк., модульний контроль) – 16.8 - 28 балів. 

2-ий модульний цикл: (8 лк., 8 пр., РР; модульний контроль) – 57,6 - 

72 балів. 

6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: складання 

підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий 

бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше 0,5 ri, де 

ri – максимальне значення балів у модулі, зазначене в п.5), здійснюється 

протягом усього періоду вивчення дисципліни у семестрі. Позитивні оцінки 

з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються. 

7. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студен-

та: оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів 

здійснюється за такою шкалою: 

Сума 

балів  

(R) 

Оцінка 

ESTS 

Оцінка за 

національною  

шкалою 

Визначення 

90-100 A 5 (відмінно) 
Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю поми-
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лок 

82-89 B 

4 (добре) 

Вище середнього рівня з 

кількома помилками 

74-81 C 

В загальному правильна ро-

бота з певною кількістю по-

милок 

64-73 D 

3 (задовільно) 

Непогано, але з незначною 

кількістю недоліків 

60-63 E 
Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 

35-59 FX 

2 (незадовільно) 

Можливе повторне складання 

0-34 F 
Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

 
- До підсумкового модульного контролю допускається студент, який виконав всі види 

запланованої навчальної роботи. 

Студент, який протягом навчального періоду виконав всі заплановані види навчальної 

роботи та за наслідками модульних атестацій набрав необхідну, яка відповідає позитивній оцінці, 

кількість рейтингових балів (не менше 60), отримує семестрову оцінку у відповідності до набра-

них рейтингових балів. Складання заходу підсумкового семестрового контролю з метою 

підвищення позитивної оцінки не здійснюється; 

- Студент, який протягом поточної роботи не набрав кількість рейтингових балів, що 

відповідає позитивній оцінці, але не менше 35 балів, зобов’язаний складати захід підсумкового 

семестрового контролю. У такому випадку незалежно від того, в якому модульному циклі 

завершується викладання навчальної дисципліни, складання заходу підсумкового контролю 

здійснюється після завершення останнього модульно-атестаційного циклу у семестрі або 

екзаменаційній сесії, якщо вона передбачена, за додаковою відомістю семестрової атестації 

(першою незадовільною оцінкою вважається та, що отримана за наслідками модульних 

атестацій, яка виставляється в основну відомість семестрової атестації).Студент має право на два 

складання ПСК: викладачу та комісії. При успішному складанні заходу підсумкового семестро-

вого контролю використовується оцінка «задовільно» Е, яка засвідчує виконання студентом 

мінімальних вимог без урахування накопичених балів. 

- Студент, який за наслідками модульних атестацій набрав менше 35 бала, не 

допускається до підсумкового семестрового контролю і отримує оцінку «незадовільно» (за шка-

лою ECTS – «F»). 
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IV  семестр 

1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 32год/1кред.;  

Пр. – 16 год./8; РР – 2;  ДСК. 

2. Організація навчального процесу: семестрів –2; модульних 

циклів – 2. 

3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 100 балів   

Семестровий модульний контроль (60%) – 60 балів; ДСК (40%) – 40 

бали. 

4. Розподіл на рейтингових балів за видами навчальної роботи  

а) Робота на аудиторних заняттях: 

- Практичні заняття: 16 пр. х 0,5  бали/пр. = 8 бал. 

в). Виконання 3 РР – максимально 3 РР х 9 балів/ РР=27 (при пози-

тивному оцінюванні від 3 до 5 балів)  При оцінюванні РР після завершення 

6-го модульного циклу залікова кількість балів зменшується на 10%. 

г) Складання комплексних письмових модульних контролів – 

всього 15 балів: 

4-ий модульний цикл – 7,2-12 бали. 

5-ий модульний цикл – 7,8-13 бали. 

5. Підсумок рейтингових балів за мод. циклами (при позитивному 

оцінюванні): 

4-ий модульний цикл: (8 пр., модульний контроль) – 9.6– 16 бали. 

5-ий модульний цикл: (8 пр., модульний контроль,3 РР) – 26.4 – 

44бал. 

6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескла-

дання модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за 

модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше 0,5 ri, де ri – 

максимальне значення балів у модулі, зазначене в п.5) здійснюється протя-

гом усього періоду вивчення дисципліни у семестрі. Перескладання заходу 

підсумкового модульного контролю з метою підвищення позитивної оцінки 

не здійснюється. 
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7. ІРС за розкладом занять використовуються для консультаційної ро-

боти ( у тому числі за призначенням викладача) та робіт за п. 6. 

При здійсненні семестрової атестації на підставі модульних атестацій 

з обов’язковим заходом ДСК  рейтингові бали шкали оцінювання з 

навчальної дисципліни розподіляються між модульними атестаціями і ДСК 

відповідно 60% і 40%.  

 

8. Підсумок рейтингових балів за модульними циклами 

здійснюється за такою шкалою: 

 

Сума 

балів  

(R) 

Оцінка 

ESTS 

Оцінка за 

національною  

шкалою 

Визначення 

54-60 A 5 (відмінно) 

Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю поми-

лок 

49,2-53 B 

4 (добре) 

Вище середнього рівня з 

кількома помилками 

44,4-49 C 

В загальному правильна ро-

бота з певною кількістю по-

милок 

38,4-44 D 

3 (задовільно) 

Непогано, але з незначною 

кількістю недоліків 

36-38 E 
Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 

21-35 FX 

2 (незадовільно) 

Можливе повторне складання 

0-20 F 
Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

 

ДСК проводиться в період екзаменоційної сесії. 

При отриманні студентом рейтингового балу за наслідками модуль-

них атестацій менше 20% (<12,0 балів) від призначених на них, він не 

допускається до заходу ДСК    
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9. Підсумок рейтингових балів за заходом ДСК здійснюється за та-

кою шкалою: 

 

Сума 

балів  

(R) 

Оцінка 

ESTS 

Оцінка за 

національною  

шкалою 

Визначення 

36-40 A 5 (відмінно) 

Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю поми-

лок 

32,8-35 B 

4 (добре) 

Вище середнього рівня з 

кількома помилками 

29,6-32 C 

В загальному правильна ро-

бота з певною кількістю по-

милок 

25,6-29 D 

3 (задовільно) 

Непогано, але з незначною 

кількістю недоліків 

24-25 E 
Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 

14-23 FX 

2 (незадовільно) 

Можливе повторне складання 

0-13 F 
Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

 

 

 

 

10. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студен-

та за модульними атестаціями та заходом ДСК:  

Сума 

балів  

(R) 

Оцінка 

ESTS 

Оцінка за 

національною  

шкалою 

Визначення 

90-100 A 5 (відмінно) 

Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю поми-

лок 

82-89 B 

4 (добре) 

Вище середнього рівня з 

кількома помилками 

74-81 C 

В загальному правильна ро-

бота з певною кількістю по-

милок 

64-73 D 

3 (задовільно) 

Непогано, але з незначною 

кількістю недоліків 

60-63 E 
Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 
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35-59 FX 

2 (незадовільно) 

Можливе повторне складання 

0-34 F 
Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

 

При отриманні за наслідками модульних атестацій та складання ДСК 

загального рейтингового балу, що відповідає оцінці “FX” ( 35-59 балів) 

студентові надається право на дворазове складання заходу підсумкового се-

местрового контролю ( перше перескладання - викладачеві, друге – комісії); 

При повторному складанні ПСК оцінювання здійснюється без ураху-

вання рейтингових балів модульних атестацій.  

При успішному складанні ПСК використовується оцінка “E” (60 

балів) 

При отриманні за наслідками модульних атестацій та складання ДСК 

загального рейтингового балу, що відповідає оцінці “F” (0-34 балів) 

виставляється оцінка «незадовільно F ». 

 

 

 
Викладач дисципліни      ТурС.В. 

 

 

 

Завідувач кафедри      Лукашов В.К. 

 

 

„____” _________ 2016 р. 

 

 

 


