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АНОТАЦІЯ: Дисципліна формує фундаментальну фахову і правову
підготовку фахівців за спеціальністю – «Організація митного контролю
продукції тваринництва». Мита вивчення дисципліни – отримання знань у
сфері митної справи, методів та інструментів митно – тарифного регулювання
міжнародних економічних відносин організаційно – правових основ митної
системи України.
Дисципліна висвітлює норми та правила митно-таріфного регулювання,
основні процедури державного митного контролю в Україні,визначає вплив
митного тарифу на виробництві та споживачів з метою регулювання
фактичного обсягу прибутків від мита. Розглядає такі питання, як правила
оформлення та ведення звітної документації.
Метою курсу «Основа, історія митної справи і митної політики України»
є організація міжнородного співробітництва з митних питань, дослідження
особливостей мітної справи в країнах та економічних угрупованнях, що є
основними торговими партнерами України, вміння використовувати отриманні
знання в практичній діяльності.
Курс «Основа, історія митної справи і митної політики України»
пов’язаний з правово - економічними дисциплінами, як «Менеджмент і
маркетинг», «Економіка виробництва», та точними дисциплінами, як Закон
України «Про митний тариф України», які дозволяють студенту отримати
базові знання.
Попередні умови для вивчення курсу: засвоєння курсу: засвоєння
кодексів і законів України, пов’язаних з митною службою України.

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІЙ ПРОГРАМИ
Компетентності та програмні результати навчання, які формуються
при вивченні даної дисципліни
(Кодування згідно чинної освітньо – професійної програми, в дужках
вказана забезпечувана компетенція відповідного стандарту вищої освіти)
Компетентності:
ЗК1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. (ЗКС3. Здатність
застосовувати знання в практичних ситуаціях).
ФК16.10. Здатність застосовувати знання з митного законодавства, організації
митного контролю, експертизи та управління якістю таможених товарів
тваринного походження.
ПРН 20.10. Застосовувати основні принципи та знання з митного
законодавства, діловодства та митної політики, організації митного контролю,
товарознавства та експертизи продукції тваринництва при перевезенні через
кордон, ідентифікації, фальсифікації та управління якістю митних товарів.
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ЧОМУ ВИ НАВЧИТЕСЬ, ЩО ОТРИМАЄТЕ
(Відповідність компетентностей дисципліни межам компетентностей та
програмним результатам навчання освітньо-професійної програми наведена
кодами в дужках; після «/» ( вказана форма контролю програмних результатів
навчання).
Здатність знати загальні принципи митного
контролю експертизи та управління якістю
таможених товарів тваринного походження.
(ЗК1,

ФК16.10,

ПРН20.0)

/

індивідуальні

завдання з аналізу нормативної бази

Здатність володіти основними принципами та
знаннями з митного законодавства, діловодства
та

митної

контролю,

політики,

організації

товарознавства

та

митного
експертизи

продукції тваринництва при перевезенні через
кордон, ідентифікації, фальсифікації та управління (ЗК1, ФК6, ПРН23) митних
товарів (ЗК1, ФК16.10, ПРН20.0) / індивідуальні завдання з аналізу нормативної
бази

Здатність

використовувати

організаційні

юридичні та правові аспекти діяльності в митної
справі (ЗК1, ФК16.10, ПРН20,0) / індивідуальні
практичні завдання
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Програма вивчення дисципліни реалізується через проведення лекцій,
лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів.
На вивчення дисципліни відводити 75 годин, в тому числі 18 години
лекційних, 18 годин лабораторно-практичних та 39 годин самостійних занять.
Формами проміжного контролю, які оцінюються на лабораторнопрактичних заняттях, є: індивідуальні завдання з аналізу нормативної бази;
індивідуальні практичні завдання.

Формою підсумкової атестації є залік.
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СТРУКТУРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Основа, історія митної справи і митної політики України
Напрям 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр.
Дисципліна за навчальним планом - вибіркова.
Курс I
Види занять та
форми контролю

Всього годин по
плану
У т.ч. аудиторних
Самостійних
Із аудиторних: лекцій
Лабораторних
Практичних
семінарських
Модуль
I
(заліковий
II
кредит)
Залік

Обсяг
дисципліни за
навчальним
планом
кредит годин
2,5
90
1,2
1,3
0,6
0,4
0,2
2
1

У т.ч. по семестрам
Денне
Заочне навчання
навчання
2,6 р.
4,9 р.

36
54
18
18
8
45
30

IV
90

V
12

VІ
12

ІV
16

36
54
18
18
8

6
6
-

6
6
-

8
8
-

*

*

-

V
*

НАЗВА, ЗМІСТ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ
ДИСЦИПЛІНИ ТА ШИФРИ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВІДПОВІДНО
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІЙ ПРОГРАМІ
Назва модулів дисципліни
Модуль 1
Історія митної справи. Митна справа як
основа діяльності держави.
Модуль 2
Митна політика України

Шифри змістовних модулів
ЗК 1, ФК 16.10, ПРН 20.10
ЗК 1, ФК 16.10, ПРН 20.10
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ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
Кількість Рекомендована
№ п/п
Тема та план лекцій
годин
література
1
2
1-8
Загальне положення митної справи
в Україні.
1.1. Історичний розвиток митної
справи в Україні
1.2. Етапи розвитку митної справи в
Україні
1.3. основні торгові напрямки
Київської Русі
2
2
9-10
Митна справа України за часів
Богдана Хмельницького
2.1 Універсал Б. Хмельницького.
2.2 Митна система України за умовами
«Переяславських статей»
3
2
11-18
Митна система України на початку
ХІХ століття
3.1. Загальна схема митного округу на
1857 рік.
4
2
18-30
Організація і робота митного
контролю після жовтневої революції
1917 р.
4.1. Декрет Уряду України «Про
розмежування прав центральної та
місцевої влади по зібранню мит і про
регулювання діяльності місцевих
установ»
4.2. Структура митниць Української
держави (1919 р.)
5
2
31-45
Державна митна політика
5.1 .Роль і місце митної політики в
системі державного регулювання
економіки.
5.2. Ретроспективний аналіз митної
політики держави.
6
2
45-50
Характеристика сучасного стану
митної справи в Україні
6.1. Створення цілісної системи
національного законодавства у сфері
митних відносин
6.2. Закон України «Про митну справу
в Україні» та «Митний кодекс»
7

7

8

9

Досвід зарубіжних країн в
застосуванні митної політики
7.1. Митно-тарифне регулювання в
різних країнах
7.2. Основні показники міжнародної
торгівлі в розрізі країн за 2017-2018 рр.
Роль Верховної Ради України в
визначенні митної політики
держави
8.1 Митні органи.
8.2 Митна територія України.
8.3. Митний кордон України
8.4. Митний режим
8.5. Митне оформлення
8.6. Митна декларація.
Правові, економічні та організаційні
основи митної справи
9.1. МК – комплексний закон в сфері
митної справи
9.2.Нормативні акти П
9.3. Вуха, шкіра, хвіст
9.4. Голова і череп
9.5. Скелет тулуба
9.6. Нормативні акти Президента
України й Кабінету Міністрів України,
Державної митної служби та інших
центральних органів виконавчої влади
9.7. Закон України «Про ввезення,
вивезення та повернення культурних
цінностей
«Про
гуманітарну
допомогу» та ін.
Всього

2

50-55

2

55-60

2

60-64
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ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ

№ п/п

Тема

1

Поняття митного права та митної
справи. Історія та розвиток митного
права

2

Органи державного регулювання
митної справи.
2.1 Структура митних органів
2.2 Форма діяльності митних органів
Організація митного контролю
3.1. Завдання митних органів (згідно
статі 9 Митного Кодексу)
Технічні засоби митного контролю
4.1 Пошукові
4.2 Засоби ідентифікації
Митне
оформлення.
Засоби
державного регулювання.
5.1. Тарифи та не тарифи «Засоби
державного регулювання»
Митно-тарифне регулювання
6.1 Поняття і значення тарифного
регулювання
6.2 Мито і митні збори
6.3. Порядок нарахування мита
Правопорушення й відповідальність
з митного права
7.1 Поняття порушень митних правил.
7.2 Види адміністративних порушень в
митному законодавстві.
7.3 Контрабанда.
7.4 Поняття та види юридичної
відповідальності за порушення митних
правил.
7.5 Види стягнень за порушення
митного законодавства.
7.6 Відповідальність митних органів
України.

3

4

5

6

7

Кількість
годин
2

2

2

2

2

2

2

9

Основні
напрямки
та
форми
діяльності митних органів
8.1 Форми діяльності митних органів.
8.2 Митне оформлення та митне
декларування.
8.3 Здійснення митного контролю та
його форми.
8.4 Митно-тарифне регулювання.
9
Митно-правові документи та митноправові норми
9.1 Джерела митного права. Загальна
характеристика.
9.2 Митні органи в Україні та
організаційно-правові
засади
їх
діяльності.
9.3 Правовий статус Державної митної
Служби України
Всього
8

2

2
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ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
№
розділу,
теми
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.

Назва розділу, теми
Характеристика основ митної
системи України
Специфіка здійснення митного
оформлення ЗЕД
Декларування митної вартості
товарів
Порядок переміщення та
пропуск через митний кордон
України осіб, товарів та інших
предметів
Організація митного контролю
Незаконне переміщення
предметів через митний кордон
Разом годин

К-ть годин СРС

9

Форма контролю

Підготовка реферату

9

Підготовка реферату

9

Підготовка реферату

9

Підготовка реферату

9
9

Підготовка реферату
Підготовка реферату

54
10

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна література
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№50-51.
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8. Закон України “Про митний тариф України” // Відомості Верховної Ради
України, 2007 р. №36-43, 2009 р. № 32-37.
9. Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-УІ “ Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування// Відомості
Верховної Ради України, 2010.
10.Постанова КМ України від 21.05.2014 р. № 236 “Про Державну фіскальну
службу України“.
11.Постанова КМ України від 06.08.2014 №311 "Про утворення територіальних
органів Державної фіскальної служби та визнання такими, що втратили
чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України"
12.Наказ Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 «Про
затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з
податку на додану вартість»
13.Наказ Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 957 «Про
затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової
накладної»
14.Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 569 «Деякі питання
електронного адміністрування податку на додану вартість» зі змінами та
доповненнями
15.Наказ Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1128 «Про
затвердження Порядку визначення відповідності платника податку на додану
вартість критеріям, які дають право на отримання автоматичного
бюджетного відшкодування податку на додану вартість»
16.Наказ Міністерства фінансів України від 14.11.14 № 1130 "Про затвердження
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість"
17.Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №14 "Про затвердження
форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання
декларації акцизного податку"
18.Наказ ДПС України від 30.11.12 № 1089 "Про затвердження Узагальнюючої
податкової консультації про забезпечення правомірного декларування
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максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію) та
дотримання суб’єктами господарювання норм Податкового кодексу України"
19.Постанова КМ України від 27.12.10 № 1260 «Про затвердження Порядку
проведення розрахунку суми зменшення акцизного податку»
20.Постанова КМ України від 27.12.10 №1251 «Про затвердження Положення
про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та
маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів»
21.Наказ Міндоходів від 30.12.13 № 872 "Про затвердження форми Податкової
декларації з податку на прибуток підприємства"
22.Наказ Міндоходів від 06.02. 14 № 121 "Про затвердження форми Податкової
декларації з податку на прибуток банку"
23.Наказ Міндоходів України від 27.01.2014 № 84 "Про затвердження форми
Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика"
24.Наказ Міндоходів від 16.12.13 № 810 "Про затвердження форми Податкової
декларації про результати спільної діяльності на території України без
створення юридичної особи та Порядку ведення обліку результатів спільної
діяльності на території України без створення юридичної особи"
25.Наказ Міністерства фінансів України від 25.06.13 №610 "Про затвердження
форм та Порядку розрахунку податкових зобов’язань з податку на прибуток
нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне
представництво "
26.Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.13 № 37 "Про затвердження
Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій"
27.Наказ Міндоходів від 11.12.13 № 794 "Про затвердження форми Книги
обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного
оподатковуваного доходу та Порядку ведення обліку доходів і витрат для
визначення суми загального річного оподатковуваного доходу"
28.Наказ Міндоходів України від 11.12.13 № 795 "Про затвердження форми
довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату
податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з
такого податку) та Порядку її заповнення"
29.Наказ Міндоходів від 27.12.13 № 856 "Про затвердження форми Квитанції
про прийняття податків і зборів"
30.Наказ Міністерства фінансів України від 10.04.15 № 415 "Про затвердження
форми Податкової декларації з транспортного податку"
31.Наказ Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588 “Порядок обліку платників
податків і зборів”
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Додаткова література
32. Власюк Н.І. Податкова система згідно Податкового кодекса
України [текст] / Н. Власюк. – К.: Кондор, 2012.−428.
33. Гавриленко Н.В. Податкова система: посіб. / Н. Гавриленко. – К.:
Кондор, 2010.−328с.
34. Гребельник О.П. Основи митної справи: Навчальний посібник. –
К.: ЦУЛ, 2003.- 600 с.
35. Дроб’язко С.І. Облік та оподаткування підприємств малого
бізнесу : навч. пос. [текст] / С. Дроб’язко. – К.: Кондор, 2012.−416.
36. Іванов Ю.В. Податкова система:підручник. / Ю.В. Іванов – К.:
Атика, 2009. – 920 с.
37. Карвацка Н.С. Митна справа: методичні вказівки до вивчення
курсу та виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки
«Менеджмент». – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 122 с.
38. Лютий І.О. Податкова система: Навч. пос. рек. МОНУ / І. Лютий
І.−К.:ЦУЛ, 2009.−456с.
39. Митний кодекс України [ел. ресурс] .- Режим доступу:
www.rada.gov.ua
40. Онисько С.М. Податкова система: підр. / [Онисько С.М., Тофан
І.М., Грицина О.В]; за заг. ред. С.М. Онисько. – [4-те вид. випр. і доп. ]. –
Львів: «Магнолія – 2006», 2009. – 336 с.
41. Панчук А.В. Податкова система України : ОКЛ [Текст] / А.
Панчук. – К.: ТОВ «Кондор», 2012. – 106 с.
42. Податкова система: навч. посіб. для студ. ВНЗ / [Лютий М.О.,
Демиденко Л.М., Романюк М.В. та ін.]; за ред. І.О. Лютого. - К.: ЦУЛ, 2009. –
456 с.
43. Пригива Н.Ю. Податкове право: навч. посібн./ Н. Пригива Н. – К.
: ЦУЛ, 2010.−368с.
44. Сідельникова Л. П. Оподаткування суб’єктів підприємництва:
навч. посіб. [текст] / Л. Сідельникова. – К.: ТОВ «Кондор», 2013. – 424 с.
45. Сідельникова Л. П. Податкова система: навч. посіб. [текст] / Л.
Сідельникова. – К.: ТОВ «Кондор», 2012. – 642 с.
46. Тюріна Н.М. Карвацка Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність
підприємства. навчальний посібник. – К.: «Центр учбової літератури», 2013.
– 408 с.
47. Фрадинський О.Н. Основи оподаткування: посібн. / О.
Фрадинський. −К.: Кондор, 2010. -340с.
48. Митна справа. У 3-х томах. Том 1: Навч.посібник. – Курс лекцій /
За ред. Войцещука А.Д. – К.: Видавництво ТОВ “ВД Манфактура”, 2006. –
412 с.
49. Митна справа. У 3-х томах. Том 2: Навч.посібник. – Курс лекцій /
За ред. Войцещука А.Д. – К.: Видавництво ТОВ “ВД Манфактура”, 2006. –
464 с.
50. Митна справа. У 3-х томах. Том 3: Навч.посібник. – Курс лекцій
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/ За ред. Войцещука А.Д. – К.: Видавництво ТОВ “ВД Манфактура”, 2006. –
440 с.
51. Науменко В.П., Пашко П.В., Руссков В.А. Митне регулювання
зовнішньоекономічної діяльності в Україні. – К.: Знання, 2006. – 394 с.
52. Основи митної справи: Навч.посібник / К.: Товариство ”Знання”,
КОО, 2002. – 318 с.
53. Владимиров К.Н., Бардачова В.Ю. Митне регулювання:
навчальний посібник. – 2-е вид. – Херсон: Олді-плюс, 2002. – 336 с.
54. Гребельник О.П. Митно-тарифна політиказа умов трансформації
економічної системи: Монографія. – Киів.нац.торг-екон.ун-т, КНЕУ, 2001. –
488 с.
55. Дудчак В.І., Мартинюк О.В. Митна справа: Навч.посіб. – К.:
КНЕУ, 2002. – 310 с.
56. Жорін Ф.Л. Правові основи митної справи в Україні:
Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2001. -248 с.
57. Зельниченко О.І., Михайлов В.І., Тихонова Н.П. Митна справа. –
К.: Київ. держ.торг-екон.ун-т, 2000. – 78 с.
58. О.
Єгоров
“Функціональна
система
митно-тарифного
регулювання на етапі інтеграції України до СОТ”, Вісник АМСУ, 2004р. №1.
59. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для
вузів / І.В. Багрова, Н.І. Редіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман. –
Дніпропетровськ, ДДФЕІ, 2002. – 580 с.
60. Основи митної справи: Навч. посібник/ За ред. П.В.Пашка. – 2-ге
вид., пер. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 318с.
61. Основы таможенного дела в Украине Учебн. пособие/ Под. ред.
Н.Н.Каленського, В.П.Пашка. – К.: О-во "Знання" – КОО, 2003.- 493с.
62. Рисіч Й., Новосад Б., Морозов О. Історія митної справи та митної
політики в Україні: Навчальний посібник. -Дніпропетровськ: Академія
митної служби України, 2000. - 68 с.
63. Шершун А.А. Митне оформлення товарів та транспортних
засобів. Навчально-методичний посібник. – Київ, 2007. -330 с.
64. Яремко Л.А., Полякова Ю.В. Міжнародні митні регулятори. –
Львів: вид-во ЛКА, 2006. – 231с.
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ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ
НАВЧАННЯ
Система діагностики якості навчання
Підсумковий контроль навчальної дисципліни «Основа, історія митної
справи і митної політики України» проводиться відповідно до навчального
плану у вигляді семестрового контроль у формі недиференційованого заліку
- підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів), яка
визначається як усередненням рейтингів з усіх модулів з виставленням
оцінки: «зараховано» або «не зараховано» (див табл. 1).
1.Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 – 100

А

82-89

В

74-81

С

64-73

D

60-63

Е

35-59

0-34

для екзамену,
диференційованого
заліку, курсового
проекту (роботи),
практики

для
недиференційованого
заліку

відмінно
добре

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з
можливістю
повторного складання

не зараховано з
можливістю
повторного
складання

F

незадовільно з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни
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Загальна кількість модульних контрольних заходів, що мусить скласти
студент з окремої навчальної дисциплін, визначається з урахуванням
залікових модулів з цієї дисципліни і рекомендовано дорівнює двом
академічним модулям за семестр.
За результатами модульного контрольного заходу рівень засвоєння
студентом навчального матеріалу має бути оцінений за національною
шкалою та шкалою ECTS.
Тижні для проведення модульного контролю (модульні тижні) згідно
графіка навчального процесу.
Кількість балів, отримана студентом при оцінювання залікового
модулю, співвідноситься з оцінками за національною шкалою та шкалою
ECTS відповідно до таблиці 2.
2.Шкала оцінювання модуля
Оцінка за
100-бальна
національною
шкала
шкалою

Визначення

Оцінка
за
шкалою
ECTS
A

Відмінно – відмінна відповідь, виконання
роботи лише з незначною кількістю помилок
Дуже добре – вище середнього рівня з
В
82 – 89
кількома
помилками
добре
Добре – в загальному правильна відповідь,
С
74 – 81
робота з певною кількістю грубих помилок
Задовільно – непогано, але зі великою
D
64 – 73
кількістю
недоліків
задовільно
Достатньо – відповідь, робота задовольняє
E
60 – 63
мінімальні критерії
Незадовільно з можливістю повторного
FX
35– 59
складання
незадовільно
Незадовільно з обов’язковим повторним F
0-34
вивченням дисципліни
Регламентується наступний комплект балів для отримання оцінки:
результат поточного контролю (усереднено за лпз) – максимум 20 балів,
результат модульного тестового контролю – максимум 50 балів та результат
засвоєння блоку самостійної роботи – максимум 30 балів.
Складання модулів обов’язкове. Студент не допускається до
тестування з модуля без відпрацювання пропущених занять. Модуль
вважається зарахованим, якщо студент набрав мінімально необхідну
кількість балів та більше.
Результати рейтингу з модулю доводяться до відома студентів не
пізніше третього робочого дня після проведення контрольного заходу і, у разі
відсутності претензій з боку студентів, вважаються остаточними.

90 – 100

відмінно
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Якщо студент не погоджується з рішенням про присвоєння йому балів
рейтингу за модуль, то він повинен відразу після їх оголошення звернутися з
письмовою апеляцією до завідувача кафедри та у визначений термін скласти
усну атестацію з модуля перед комісією. Склад апеляційної комісії у
кожному конкретному випадку визначається завідувачем кафедри. Рішення
комісії є остаточним. Студент не може повторно складати зараховані модулі.
Студент, який не з’явився на модульний контроль або не отримав
мінімальної кількості балів на модульному тижні, має право складати
пропущений модуль під час залікового тижня.
3. Схема нарахування балів з модулів навчальної дисципліни
Покажчик

Нарахування балів
від 60* до 100

Всього з модулю
В тому числі:
відповіді на тестові питання

від 30 до 50

усні відповіді на лабораторно-практичних
заняттях

до 20

результат засвоєння блоку самостійної роботи

до 30

*- менша кількість отриманих балів недостатня для зарахування модулю,
необхідна перездача.
Усні відповіді на лабораторно-практичних заняттях оцінюються за
шкалою від 12 до 20 балів відповідно до наступної регламентації (табл. 4).
4. Шкала оцінювання усної відповіді

20-бальна
шкала

Інтуїтивний
аналог
оцінювання

Оцінка за національною шкалою Визначення

Оцінка
за
шкалою
ECTS

20

5+

Відмінно – відмінна відповідь, виконання
роботи без помилок чи зауважень, прояв
креативного мислення.
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5

Відмінно – відмінна відповідь, виконання
роботи з однією непринциповою помилкою

А

18

5-

Відмінно – відмінна відповідь, виконання
роботи з незначною кількістю помилок

А

A

17

17

4+

Дуже добре – вище середнього рівня з
кількома помилками при розумінні суті
питання

16

4

Добре – в загальному правильна відповідь,
робота з кількома помилками

С

15

4-

Добре – в загальному правильна відповідь,
робота з певною кількістю грубих помилок

С

14

3+

Задовільно – непогано, але зі великою
кількістю недоліків

D

13

3

Достатньо – непогано, але наявна велика
кількість суттєвих недоліків

D

12

3-

Достатньо – відповідь, робота задовольняє
лише найменші критерії

E

В

Самостійна робота оцінюється як сума балів за відповідність і обсяг наданого
матеріалу (табл. 5) та балів за захист цього матеріалу (табл. 4).
5. Шкала оцінювання відповідності змісту матеріалу самостійної роботи
Визначення

Шкала, бали

Повна відповідність змісту і достатній обсяг
10
Достатня відповідність змісту і достатній обсяг
8
Мінімально задовільна відповідність змісту і обсягу
6
6.Накопичення балів за модуль складанням (максимум 100 балів)
Поточне
оцінювання
визначається
викладачем
до 20 балів
Шкала
оцінювання
відповіді

Оцінювання тестів
чітко регламентується
до 50 балів
50 тестів: 1 прав. відповідь – 1
бал
25 тестів: 1 прав. відпов. – 2
бали

ПРИКЛАД:12
43
Приклад»: 12+43+8+14=77 балів. Добре «С»

Оцінювання самостійної
роботи
визначається
викладачем
до 30 балів
до 10 балів
до 20 балів
Відповідність
Захист матеріалу
шкала
(табл. 5
оцінювання
усної
відповіді
(табл.4)
8
14
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Підсумковий рейтинг поточної успішності з дисципліни вираховується
усередненням рейтингів з усіх модулів. Максимальна кількість балів, що
студент може отримати при вивченні дисципліни, дорівнює 100.
7.Приклад підсумкової оцінки з дисципліни

тести

Поточ
конт

Самост
робота

сумма

Оцінка
ЕCTS

тести

Поточ
конт

Самост
робота

сумма

Оцінка
ЕCTS

1 модуль
додаткові

40

20

15

75

С

43

12

22

77

С

Підсумкова атестація
Оцінка
націонал Оцінк
ьна
а
с
ЕCTS
Усереднення
рейтингу з модулів

Поточний контроль
2 модуль
додаткові

76

добре

С

Викладач зобов'язаний здати заповнену заліково-екзаменаційну
відомість до навчального відділу протягом такого граничного терміну: для
заліку - останній день залікового тижня.
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