Витяг з положення про організацію навчального процесу
на програмі доуніверситетської підготовки
IT Step University
1. Загальні положення
1.1 Тривалість програми доуніверситетської підготовки становить 4 семестри.
1.2 Загальний обсяг програми становить 35 кредитів ECTS.
1.3 Кількість занять — 14 навчальних тижнів по 4 заняття в кожному (Professional
Skills+Soft Skills).
1.4 Тривалість одного заняття — 80 хвилин без перерви.
1.5 Кількість занять з кожного предмету визначається навчальним планом.
1.6 Учасники програми — учні 9 - 11 класів.
1.7 Кількість студентів у групі — 10 - 16 осіб.
2. Система оцінювання студентів програми
доуніверситетської підготовки
2.1 Поточна успішність студентів програми доуніверситетської підготовки
оцінюється за 12-бальною шкалою.
2.1.1 Поточна успішність складається з оцінок за:
- виконання домашніх завдань;
- роботу на заняттях;
- проходження тестів/виконання контрольних робіт/індивідуальних завдань.
2.1.2 Перелік обов”язкових завдань відображається в робочій програмі. Усі
оцінки вносяться в систему Logbook.
2.2 За результатами поточних оцінок викладач виставляє підсумкову оцінку за
вивчення предмету, яка переводиться в національну шкалу і вноситься в
сертифікат.
2.3 Посеместрове оцінювання студентів програми здійснюється за національною
шкалою у такій відповідності:
- 10 -12 балів - “відмінно”
- 7 - 9 балів - “добре”
- 4 - 6 балів - “задовільно”
- 0 - 3 бали - “незадовільно”.
2.4 Оцінювання захистів проектів відбувається за такими критеріями:
- ідея проекту
- реалізація
- презентація
- відповіді на запитання
2.5 Якщо команда отримала оцінку “незадовільно” за усіма чотирма критеріями,
проект вважається незахищеним. Тоді студентам видається сертифікат тільки із
підсумковими оцінками за кожен предмет. В іншому разі в сертифікаті

зазначається, що студент успішно захистив проект на задану тему в складі
команди.
2.6 Якщо студент не з`явився на захист, то він має змогу захистити проект в інший
день засідання комісії.
2.7 Комісія має право відзначити найуспішніші проекти і рекомендувати їх до
впровадження, до участі в конкурсах тощо.
2.8 Диплом про закінчення програми доуніверситетської підготовки видається
студентові, який успішно завершив 4 модулі навчання. Успішним закінченням
модуля вважається отримання підсумкових оцінок з кожного предмету не нижче
4 балів (за 12-бальною шкалою) та захист проекту.
3. Вимоги до виконання і захисту проектних робіт
3.1 Не пізніше ніж за місяць до захисту проекту (для інтенсивних курсів — за
тиждень) викладач поділяє студентів на команди (3-8 осіб) для виконання
проектної роботи та видає завдання.
3.2 Виконані проектні роботи представляються командами перед комісією.
Представлення робіт супроводжується демонстрацією слайдів (5-10 слайдів) та
готової роботи. Захист проектів відбувається англійською мовою. Регламент
доповіді — до 5 хв. Дозволяється відповідати на запитання українською мовою.

