Форма № Н-3.04
Національний фармацевтичний університет
(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра (циклова комісія) організації та економіки фармації
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
перший проректор НФаУ
проф. ___________Гриценко І.С.
"_"_________ 201_ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
___________________________________Аудит_______________________________
(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки ____0305 – Економіка та підприємництво ______________________
(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність

6.030601 „Менеджмент організацій”,
(шифр і назва спеціальності)

6.030504 „Економіка підприємства”,
6.030507 „Маркетинг”
Інститут, факультет, відділення Національний фармацевтичний університет, факультет
економіки та менеджменту, денне відділення
(назва інституту, факультету, відділення)

Робоча програма

«Аудит»

для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 0305 – Економіка та підприємництво, спеціальністю
________________________.
«____» __________ 2012 року - ___ с.
Розробники: Немченко А.С., зав. кафедри ОЕФ, доктор фарм. наук, професор,
Назаркіна В.М., канд. фарм. наук, доцент,
Чернуха В.М., канд. фарм. наук, доцент,
Корж Ю.В., канд. фарм. наук, доцент
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ОЕФ
Протокол від «___»___________ 201__ року № ____
Зав. кафедри організації та економіки фармації
______________________ (__________________________)
(прізвище та ініціали)

(підпис)

«___»___________ 201__ року
Схвалено цикловою методичною комісією НФаУ з економічної підготовки
Протокол від «___»___________ 201__ року № ____

«___»_________ 201__ року

Голова _____________ (Посилкіна О.В.)
(підпис)

(прізвище та ініціали)

©Національний фармацевтичний університет, 2012
© Немченко А.С., Назаркіна В.М.,2012
©Чернуха В.М., Корж Ю.В., 2012
©

1. Опис навчальної дисципліни
Галузь знань, напрям підгоНайменування показни- товки, освітньоків
кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Галузь знань
_____________________
Кількість кредитів -

(шифр і назва)

Напрям підготовки
_____________________

Нормативна

(шифр і назва)

Модулів Змістових модулів Індивідуальне науководослідне завдання
_______________
(назва)

Загальна кількість годин Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних –
самостійної роботи студента –

Рік підготовки
4-й
Спеціальність (професійне
спрямування):
____________________

Семестр
7-й

Лекції
год.
год.
Практичні, семінарські
год.
год.
Лабораторні
Освітньо-кваліфікаційний рігод.
год.
вень
Самостійна робота
год.
год.
Індивідуальні завдання:

год.
Вид контролю:
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання –
для заочної форми навчання –

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
- Мета – надання знань з теорії та практики аудиту.
- Завдання:
- засвоїти теоретичні засади функціонування аудиту як системи незалежного фінансового контролю; опанувати законодавчі акти, нормативно-інструктивні документи, міжнародні стандарти аудиту, Кодекс професійної етики аудиторів,
- набути практичних навичок з організації та планування аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, надання аудиторських послуг, оформлення робочих та підсумкових документів аудитора.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
теоретичні основи функціонування аудиту як системи незалежного фінансового
контролю.
законодавчо-нормативну базу, міжнародні стандарти аудиту, Кодекс професійної етики аудиторів.
принципи аудиту.
права та обов’язки аудиторів, відповідальність аудиторів.
методику проведення аудиту.
план і програму аудиту.
критерії суттєвості й достовірності.
аудиторський ризик при планування аудиту.
договір на проведення аудиторської перевірки.
аудиторські докази.
джерела отримання аудиторських доказів.
алгоритм проведення аудиторської перевірки.
сучасні інформаційні системи управління та обліку.
вміти:
обґрунтовувати вибірку, методичні прийоми, контрольно-аналітичні процедури.
систематизувати та узагальнювати результати аудиту.
оформляти робочу та підсумкову документацію аудитора.
використовувати результати аудиту для прийняття управлінських рішень щодо
підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання.
здійснювати економічний аналіз і діагностику фінансового стану підприємства
розраховувати показники ліквідності, платоспроможності, рентабельності, ділової активності.
характеризувати комплексні моделі прогнозування банкрутства.

3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Організаційно-методичні основи аудиту як незалежного
фінансового контролю
Тема 1. Сутність і предмет аудиту
Місце дисципліни в системі загальноосвітніх і професійно орієнтованих дисциплін. Актуальність та практична спрямованість курсу, його структура і послідовність.
Класифікація організаційних форм та видів фінансово-господарського контролю. Система господарського контролю в Україні та місце в ній аудиту.
Аудиторська діяльність, її сутність та функціональні завдання. Предмет, метод,
об’єкти аудиту. Принципи аудиту (етичні та методологічні). Добровільний (ініціативний) та обов’язковий аудит. Відмінності аудиту від інших форм контролю.
Історичні та економічні передумови виникнення аудиту. Характеристика етапів
розвитку аудиту в зарубіжній практиці та в Україні. Ринок аудиторських послуг в
Україні: проблеми і перспективи.
Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності
Нормативні документи, що регламентують аудиторську діяльність в Україні.
Міжнародні стандарти аудиту.
Функції САУ (Спілки Аудиторів України) і АПУ (Аудиторської Палати України) як органів управління аудиторською діяльністю.
Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності. Порядок отримання дозволу на здійснення аудиторської діяльності. Сертифікація аудиторів. Вимоги до аудиторів.
Аудиторська фірма як суб’єкт економічних відносин. Штат, організаційна структура. Порядок створення і реєстрації аудиторських фірм.
Права і обов’язки суб’єктів аудиторської діяльності. Контроль якості аудиторських процедур. Відповідальність аудитора за неналежне виконання професійних
обов’язків. Використання праці інших фахівців. Аутсорсинг.
Тема 3. Інформаційне забезпечення аудиту. Сучасні інформаційні технології, що використовуються в аудиті
Інформація як один з основних ресурсів сучасної ринкової економіки. Характеристика й клсифікація найважливіших видів інформації на підприємстві. Гласність і
секретність інформації. Комерційна таємниця.
Класифікація інформації, що використовується в аудиті. Необхідність, порядок
кодування та захисту економічної інформації.
Сучасні автоматизовані системи управління та обліку. Проведення аудиту з ви-

користанням комп’ютерних програм контролю і тестування. Аналіз систем електронної обробки даних клієнта. Комп’ютерна обробка результатів аудиту.
Тема 4. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання
Методи і методичні прийоми аудиту. Фактична перевірка. Документальна перевірка. Аналітичні процедури. Методичні прийоми організації аудиту (суцільна,
вибіркова і комбінована перевірка).
Загальна методика проведення аудиту фінансової звітності. Обґрунтування вибірки, методичних прийомів і контрольно-аудиторських процедур.
Тема 5. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю
Аудиторський ризик, його складові. Прогнозування і оптимізація ризиків при
проведенні аудиту. Способи зниження інформаційного ризику. Властивий ризик.
Ризик контролю. Ризик невиявлення помилок.
Визначення критеріїв суттєвості і достовірності.
Тестування аудитором системи внутрішнього контролю підприємства та ризику, пов’язаного з ефективністю її функціонування.
Тема 6. Планування аудиту
Сутність планування та його необхідність в аудиті. Планування аудиторської
діяльності. Порядок укладення договору на проведення аудиту. Етапи планування
аудиторської перевірки. План і програма аудиту.
Тема 7. Аудиторські докази та робочі документи аудитора
Аудиторські докази, їх класифікація і вимоги до них. Джерела та методика
отримання аудиторських доказів. Первинний документ як доказове джерело. Класифікація недоброякісних документів.
Робочі документи аудитора. Зміст і форма робочої документації. Аудиторський
висновок. Звіт аудитора керівництву суб’єкта господарювання.
Тема 8. Аудит фінансової звітності
Фінансова звітність підприємства: характеристика основних складових. Користувачі фінансової звітності. Вимоги щодо якості фінансової звітності.
Загальна методика (алгоритм) проведення аудиторської перевірки фінансової
звітності. Формальна і аналітична перевірка звітності. Порівняльний аналітичний
баланс. Перевірка правильності складання фінансової звітності. Викривлення фінансової та податкової звітності. Робоча та підсумкова документація за результатами
аудиту фінансової звітності.
Тема 9. Особливості методики проведення аудиту окремих аспектів еконо-

мічної діяльності
Операційний аудит. Аудит на відповідність. Узгоджені процедури.
Аудит засновницьких документів та власного капіталу підприємства. Аудит
операцій з довгостроковими і поточними зобов’язаннями. Аудит необоротних засобів та капітальних інвестицій. Аудит нематеріальних активів. Аудит товарноматеріальних цінностей. Аудит касових операцій та безготівкових розрахунків. Аудит розрахунків з оплати праці. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядчиками. Аудит зобов’язань перед банками. Аудит операцій по обліку витрат діяльності.
Аудит фінансових результатів і використання прибутку. Податковий аудит.
Тема 10. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи
Методологія та принципи узагальнення результатів аудиту згідно з Міжнародними стандартами аудиту. Документальне оформлення результатів аудиторської перевірки. Аудиторський висновок: сутність, призначення, структура висновку. Види
аудиторських висновків. Відмова від формулювання висновку. Аудиторський звіт.
Додаткова підсумкова документація. Конфіденційність і порядок зберігання робочої
документації.
Тема 11. Реалізація матеріалів аудиту
Формулювання аудитором рекомендацій щодо усунення недоліків, виявлених в
ході аудиторської перевірки. Трактування результатів аудиту та їх використання для
прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо підвищення ефективності
економічної діяльності суб’єктів господарювання.
Змістовий модуль 2. Оцінка якості управління підприємством як складною
системою та визначення пріоритетних напрямків його оптимізації
Тема 12. Система внутрішнього контролю і аудиту
Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти. Організація служби внутрішнього контролю і аудиту на підприємстві, основні функції і завдання. Зовнішній
і внутрішній аудит: порівняльна характеристика (мета і завдання, об’єкт, предмет,
методи, виконавці, інформаційне забезпечення, нормативне регулювання). Методичні прийоми внутрішнього аудиту. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту.
Тема 13. Оцінка ефективності операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства
Зміст та основні процедури аналізу фінансово-господарської діяльності за даними фінансової звітності. Методика проведення експертної діагностики фінансового стану підприємства. Система показників (коефіцієнтів) для аналізу фінансового

стану підприємств. Експрес-аналіз балансу. Аналіз кредитоспроможності підприємства та ліквідності балансу. Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості підприємства. Аналіз ділової активності. Аналіз рентабельності підприємств. Аналіз
структури грошових потоків (кеш-флоу аналіз).
Тема 14. Аудиторські послуги, їх об’єкти і види
Ринок аудиторських послуг в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку.
Супутні аудиту роботи. Консультаційні послуги аудиторських фірм. Аналіз фінансового стану фірми. Техніко-економічне обґрунтування інвестицій. Бізнеспланування.

4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових
Кількість годин
модулів і тем
Денна форма
Заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб інд с.р.
л п лаб інд с.р.
1
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Організаційно-методичні основи аудиту як незалежного фінансового контролю
Тема 1. Сутність і
1 2
4
предмет аудиту
Тема 2. Регулю1 2
4
вання аудиторської діяльності
Тема 3. Інформа1 2
2
ційне забезпечення аудиту. Сучасні інформаційні
технології, що використовуються в
аудиті
Тема 4. Методи
1 2
4
аудиту фінансової
звітності та критерії її оцінювання
Тема 5. Аудитор1 2
2
ський ризик і оцінювання системи
внутрішнього контролю
Тема 6. Плану1 2
2
вання аудиту
Тема 7. Аудитор1 2
2
ські докази та робочі
документи
аудитора
Тема 8. Аудит фі1 4
6
нансової звітності
Змістовий модуль 2. Оцінка якості управління підприємством як складною системою та
визначення пріоритетних напрямків його оптимізації
Тема 9. Особли2 4
4
вості
методики
проведення аудиту окремих аспектів
економічної
діяльності

Тема 10. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи
Тема 11. Реалізація матеріалів аудиту
Разом за змістовим модулем 1
Тема 12. Система
внутрішнього контролю і аудиту
Тема 13. Оцінка
ефективності операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства
Тема 14. Аудиторські послуги,
їх об’єкти і види
Усього годин
ІНДЗ
Усього годин

1

2

4

1

2

-

1

2

4

2

4

6

1

2

2

16

36

50

5. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

1.

Сутність і предмет аудиту. Організаційні основи аудиту як форми
фінансово-господарського контролю.

2

2.

Нормативне регулювання аудиторської діяльності

2

3.

Інформаційне забезпечення аудиту. Сучасні інформаційні технології, що використовуються в аудиті

2

4.

Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

2

5.

Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю

2

6.

.Планування аудиту

2

7.

Аудиторські докази та робочі документи аудитора

2

8.

Аудит фінансової звітності

4

9.

Особливості методики проведення аудиту окремих аспектів економічної діяльності

4

10.

Аудиторський висновок та інші підсумкові документи

2

11.

Реалізація матеріалів аудиту

2

12.

Система внутрішнього контролю і аудиту

2

13.

Оцінка ефективності операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства

4

14.

Аудиторські послуги, їх об’єкти і види

2

Підсумковий модульний контроль

2
Разом

36

6. Самостійна робота
Тема
Історичні та економічні передумови виникнення аудиту
Контроль якості аудиторських процедур
Використання праці інших фахівців
Сучасні інформаційні технології, що використовуються в аудиті
Необхідність, порядок кодування і захисту економічної інформації
Проведення аудиту з використанням комп’ютерних програм контролю і
тестування
7. Аналіз систем електронної обробки даних клієнта
8. Комп’ютерна обробка результатів аудиту
9. Обґрунтування вибірки, методичних прийомів і контрольноаудиторських процедур
10.Визначення критеріїв суттєвості й достовірності
11.Тестування аудитором системи внутрішнього контролю підприємства та
ризику, пов’язаного з ефективністю її функціонування
12.Планування аудиторської діяльності. Етапи планування аудиторської
перевірки
13.Зміст і форма робочої документації
14.Фінансова звітність підприємства: характеристика основних складових
15.Перевірка правильності складання фінансової звітності
16.Операційний аудит. Аудит на відповідність. Узгоджені процедури
17.Аудит операцій з довгостроковими і поточними зобов’язаннями
18.Аудит операцій по обліку витрат діяльності
19.Аудит фінансових результатів і використання прибутку
20.Конфіденційність і порядок зберігання робочої документації
21.Використання результатів аудиту для прийняття обґрунтованих управлінських рішень
22.Аналіз структури грошових потоків (кеш-флоу аналіз)
23.Ринок аудиторських послуг в Україні: проблеми і перспективи
Індивідуальна робота
Підготовка до підсумкового модульного контролю засвоєння модулю 1
РАЗОМ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кільк.
Годин
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
4
56

7. Індивідуальні завдання

8. Методи навчання
Основними формами засвоєння матеріалу є:
- опрацювання лекційного матеріалу;
- підготовка та написання індивідуальної роботи;
- підготовка та виконання контрольних робіт;
- підготовка до іспиту.
9. Методи контролю
Методи контролю самостійної роботи студентів:
- Експрес – опитування на лекціях;
- Опитування на практичних заняттях;
- Контрольні роботи по темам модулів;
- Тестування;
- Іспит.
Підсумковий і поточний контроль знань:
Підсумковий контроль: залік.
Поточний контроль: контрольні роботи, опитування, співбесіди, тестування,
доповіді, рішення ситуаційних задач.

Т1

Т2

Т3

10. Розподіл балів, які отримують студенти
Приклад для заліку
Поточне тестування та самостійна робота
Сума
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 100

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПІДСУМКОВОГО
МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Класифікація організаційних форм та видів фінансово-господарського контролю.
Система господарського контролю в Україні та місце в ній аудиту.
Аудиторська діяльність, її сутність та функціональні завдання.
Предмет, метод, об’єкти аудиту .
Принципи аудиту (етичні та методологічні).
Добровільний (ініціативний) і обов’язковий аудит.
Відмінності аудиту від інших форм контролю.

8. Державне регулювання аудиторської діяльності. Нормативні документи, що регламентують аудиторську діяльність в Україні. Міжнародні стандарти аудиту.
9. Функції САУ (Спілки Аудиторів України) і АПУ (Аудиторської Палати України)
як органів управління аудиторською діяльністю.
10.Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності.
11.Порядок отримання дозволу на здійснення аудиторської діяльності.
12.Сертифікація аудиторів. Вимоги до аудиторів.
13.Аудиторська фірма як суб’єкт економічних відносин.
14.Штат, організаційна структура аудиторських фірм.
15.Порядок створення і реєстрації аудиторських фірм.
16.Права і обов’язки суб’єктів аудиторської діяльності.
17.Відповідальність аудитора за неналежне виконання професійних обов’язків
18.Інформаційне забезпечення аудиту. Сучасні інформаційні технології, що використовуються в аудиті
19.Класифікація інформації, що використовується в аудиті.
20.Методи та методичні прийоми аудиту.
21.Фактична перевірка.
22.Документальна перевірка
23.Аналітичні процедури.
24.Методичні прийоми організації аудиту (суцільна, вибіркова і комбінована перевірка).
25.Загальна методика проведення аудиту фінансової звітності.
26. Аудиторський ризик, його складові.
27.Прогнозування і оптимізація ризиків при проведенні аудиту.
28.Способи зниження інформаційного ризику.
29.Властивий ризик. Ризик контролю. Ризик невиявлення помилок.
30.Порядок укладення договору на проведення аудиту.
31.План і програма аудиту.
32.Аудиторські докази, їх класифікація і вимоги до них.
33.Джерела та методика отримання аудиторських доказів.
34.Первинний документ як доказове джерело.
35.Класифікація недоброякісних документів.
36.Робочі документи аудитора.
37.Аудиторський висновок.
38.Звіт аудитора керівництву суб’єкта господарювання.
39.Аудит фінансової звітності

40.Вимоги щодо якості фінансової звітності.
41.Загальна методика (алгоритм) проведення аудиторської перевірки фінансової звітності.
42.Формальна і аналітична перевірка звітності.
43.Порівняльний аналітичний баланс.
44. Викривлення фінансової та податкової звітності.
45.Робоча та підсумкова документація за результатами аудиту фінансової звітності.
46.Аудит засновницьких документів та власного капіталу підприємства.
47.Аудит необоротних засобів та капітальних інвестицій.
48.Аудит нематеріальних активів.
49.Аудит товарно-матеріальних цінностей.
50.Аудит касових операцій та безготівкових розрахунків.
51.Аудит розрахунків з оплати праці.
52.Аудит розрахунків з постачальниками і підрядчиками.
53.Податковий аудит.
54.Методологія та принципи узагальнення результатів аудиту згідно з Міжнародними стандартами аудиту.
55.Документальне оформлення результатів аудиторської перевірки.
56.Аудиторський висновок: сутність, призначення, структура висновку.
57.Види аудиторських висновків.
58.Відмова від формулювання висновку.
59.Аудиторський звіт.
60.Додаткова підсумкова документація.
61.Потенціал підприємства: склад, способи формування і розвитку.
62. Джерела формування потенціалу підприємства.
63.Фактори, що впливають на структуру потенціалу підприємства. Оптимізація
структури потенціалу.
64.Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти.
65.Організація служби внутрішнього контролю і аудиту на підприємстві, основні
функції і завдання.
66.Зовнішній і внутрішній аудит: порівняльна характеристика (мета і завдання,
об’єкт, предмет, методи, виконавці, інформаційне забезпечення, нормативне регулювання).
67.Методичні прийоми внутрішнього аудиту.
68.Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту.
69.Контролінг: основні поняття, цілі та завдання.

70.Діагностика стратегічної позиції підприємства. Конкурентний аналіз.
71. Економічний аналіз. Економічна діагностика.
72.Оцінка ефективності товарної, збутової, асортиментної, цінової політики, маркетингу та інноваційної діяльності.
73.Комплексні моделі прогнозування банкрутства.
74. Оцінка ефективності операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства
75.Зміст та основні процедури аналізу фінансово-господарської діяльності за даними фінансової звітності.
76.Система показників для аналізу фінансового стану підприємств. Експрес-аналіз
балансу.
77.Аналіз кредитоспроможності підприємства і ліквідності балансу.
78.Аналіз платоспроможності і фінансової стійкості підприємства.
79.Аналіз ділової та рентабельності підприємств.
80.Комплексні моделі прогнозування банкрутства.
81.Аудит і контролінг персоналу. Аналіз трудових показників.
82.Аудит робочих місць. Аудит умов праці, безпеки та здоров’я.
83.Аудит діяльності служби управління персоналом.
84.Оцінка ефективності використання трудового потенціалу підприємства.
85.Аудиторські послуги, їх об’єкти та види
86.Супутні аудиту роботи.
87.Аналіз фінансового стану фірми.
88.Консультаційні послуги аудиторських фірм.

8. ПЛАН ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
1. Аналіз нормативно-правової бази, що регулює аудиторську діяльність в Україні
2. Оформлення документів, необхідних для отримання дозволу на здійснення аудиторської діяльності
2. Укладання договору на проведення аудиторської перевірки
3. Обґрунтування вибірки, методичних прийомів і контрольно-аудиторських процедур
4. Оцінювання аудиторського ризику
5. Тестування системи внутрішнього контролю
6. Розробка плану і програми аудиторської перевірки
7. Оформлення робочої документації аудитора
8. Формальна і аналітична перевірка фінансової звітності. Експрес-аналіз балансу
9. Опанування методології проведення аудиту різних аспектів діяльності суб’єктів
господарювання
10.Оформлення аудиторського висновку
11.Розрахунки показникыв фінансової стабільності, платоспроможності, ліквідності,
ефективності, використання обігових коштів тощо
12.Прогнозування аудиторського ризику, обґрунтування заходів щодо його оптимізації
13.Укладання договорів з працівниками аудиторської компанії
14.Інтерпретація результатів перевірки
15.Класифікація помилок у звітності та оцінка їх суттєвості
16.Розробка організаційно-методичних заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи фірми
17.Документальне оформлення результатів аудиту
18.Формування організаційної структури аудиторської компанії
19.Розробка програми маркетингового розвитку аудиторської фірми згідно зі станом
конкурентного середовища

9. ФОРМИ КОНТРОЛЮ
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно
конкретним цілям теми, під час індивідуальної роботи викладача зі студентом для
тих тем, які студент опрацьовує самостійно і вони не належать до структури практичного заняття.
Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модулю (залікового кредиту) - 100, в тому числі за поточну навчальну діяльність - 60 балів, за результатами модульного підсумкового контролю - 40 балів.
Оцінювання поточної навчальної діяльності
при засвоєнні кожної теми модулю за поточну навчальну діяльність студента
виставляються оцінки за 4-бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються
у бали в залежності від кількості тем у модулі. В програмі була застосована така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:
Традиційна оцінка
Бали
5 – відмінно
27-30
4 – добре
23-26
3 – задовільно
18-22
2 – незадовільно
1-17
Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модулю розраховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці „5” на кількість змістових модулів з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу і дорівнює 60 балам.
Мінімальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модулю розраховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці „3” на кількість
змістових модулів з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу і дорівнює 36 балам.
Модульний підсумковий контроль здійснюється по завершенню вивчення модулю. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачених навчальною програмою, та при вивченні модулю набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Форма проведення підсумкового контролю стандартизована і включає контроль теоретичної і практичної підготовки. Максимальна
кількість балів підсумкового контролю дорівнює 40. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим. якщо студент набрав не менше 25 балів.
Оцінювання дисципліни
Оцінка А, В, С, D, Е виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі
з дисципліни. Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє арифметичне кількості балів з модулів дисципліни.

Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалами ЕСТS та 4бальною (традиційною)
Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у 4бальну шкалу таким чином:
„5”
„4”
„4–”
„3”
„3–”
„2”
„1”

Бали
90–100
84–89
75–83
68–74
60–67
35–59
1–34

Національна оцінка
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо
Не допущений

ECTS
А
В
С
D
E
FX
F

Оцінка з дисципліни FX, F виставляється студентам, яким не зараховано хоча
б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.
Оцінка FX („2”) виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість
балів за поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий контроль. Вони мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю
не більше 2 разів під час зимових канікул та впродовж 2 (додаткових) тижнів після
закінчення весняного семестру за графіком, затвердженим ректором.
Студенти, які одержали оцінку F по завершенню вивчення дисципліни (не виконали навчальну програму хоча б з одного модулю, або не набрали за поточну навчальну діяльність з модулю мінімальну кількість балів) повинні пройти повторне
навчання за індивідуальним навчальним планом.
Студенти, які бажають підвищити загальний рейтинг з дисципліни, складають
іспит. До іспиту допускаються лише ті студенти, які своєчасно були допущені до підсумкового модульного контролю та успішно його склали. Заява про складання іспиту надається студентом до деканату не пізніше останнього дня періоду контрольних заходів на курсі. Іспит проводиться на першому тижні нового навчального періоду взимку, або на першому тижні після контрольних заходів влітку. Шкала оцінювання іспитів відповідає шкалі оцінювання, що наведена вище.
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