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3.2.20. Strelkova G. G., Agieieva G. М. Analysis of implementing the ISO 
50001:2011 standard in aviation segment of transport economy sector. Вюник Нацю- 
нального ушверситету "JlbBiecbKa шштехшка". 2014. № 799. С. 122-128.

3 .3 .Гнформацшш ресурси в штернеИ
3.3.1. Освггаьо-професшна програма «Дизайн арх1тектурного середовища» 

першого (бакалаврського) р1вня вищо! осв1ти // Факультет арх1тектури, буд1вниц- 
тва та дизайну Н А У : веб-сайт. URL:
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4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦ1НЮВАННЯ НАБУТИХ 
СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМШЬ

4.1. Ou,irnoBaHHB окремих вщдв виконано! студентом навчально! робота 
здшснюеться в балах вщповАдно до табл.4.1.

Таблица 4.1

Вид Мах кшькють
навчально! робота балт

6 семестр

М одуль №  1 «Б уд1вл1 та споруди аеропорт1в»

Види навчально1 робота бали
ГТрактачн1/виконання окремих завдань (8x10 бал1в) 80 (су марна)
Для допуску до виконання модулыюХ коитролыкп робхт и № 1  
студент м ае набрати не менше

48 бал1в

Виконання модульно'1 контрольно! робота №1 20 башв
У сь о го  за м одул ем  № 1 100

У сь ого  за д и с ц и п л ш о ю 100

4.2. Виконаш вида навчально! робота зараховуються студенту, якщо eiH 
отримав за них позитивну рейтингову ощнку.
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4.3. Залжова рейтингова ощнка визначаеться (в балах та за нацюнальною 
шкалою) за результатами виконання ecix вид1в навчально! роботи впродовж семе
стру.

4.4. Сума рейтингових ощнок, отриманих студентом за окрем1 вида викона- 
но! навчально! роботи, становить поточну модульну рейтингову оцшку, яка зано
ситься до вщомосп модульного контролю.

4.5. Пщсумкова семестрова рейтингова ощнка, перераховуеться в оцшку за 
нацюнальною шкалою та шкалою ECTS.

4.6. Пщсумкова семестрова рейтингова ощнка в балах, за нацюнальною 
шкалою та шкалою ECTS заноситься до залжово-екзаменащйно! вщомостц нав
чально! картки та залжово! книжки студента, наприклад, так: 92/Ыдм./Л, 
87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/3adoe./D, 65/3adoe./E тощо.

4.7. Пщсумкова рейтингова ощнка з дисциплши дор1внюе пщсумковш се- 
местров1й рейтингов1й оцшщ. Зазначена пщсумкова рейтингова ощнка з дасцип- 
Л1ни заноситься до Додатку до диплома.


