
ПОЛОЖЕННЯ 

про рейтингову систему оцінки успішності студентів  

 

з кредитного модуля        нормативної дисципліни  „Основи охорони праці”  
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факультету:     радіотехнічного факультету (РТФ) 

 

форми навчання:      денна 

  

Рейтинг студента з кредитного модуля нормативної дисципліни „Основи охорони 

праці” визначається у відповідності з даним Положенням про рейтингову систему оцінки 

успішності студентів НТУУ „КПІ”.  

Рейтингова оцінка (RD) з кредитного модуля нормативної дисципліни „Основи 
охорони праці” визначається сумою балів стартового рейтингу (rс), набраними за 

результатами роботи студентів в семестрі при виконанні запланованих  лабораторних робіт 

та з урахуванням заохочувальних і штрафних балів, а також балів, набраними за 

результатами  екзамену (rЕ). 
Максимальна рейтингова оцінка з кредитного модуля складає 100 балів.  

 

Максимальна сума балів стартової складової  рейтингової оцінки (rс max ) складає 40 балів. 

Максимальна сума штрафних та заохочувальних балів не повинна перевищувати 4 бали.  

Необхідною умовою допуску до екзамену є стартовий рейтинг (rс) не менше         25 балів. 

Максимальна сума балів екзаменаційної складової  рейтингової оцінки (rЕ) складає 60 балів. 

Система рейтингових балів. 

Лабораторні роботи  (r k ). 

Загальна кількість лабораторних робіт за семестр – 4. Виконання кожної лабораторної роботи 

оцінюється  максимум у 10 балів 

Система оцінювання виконання лабораторної роботи: 

- „відмінно”, лабораторна робота виконана в повному обсязі у відведений час, під час захисту 

виконаної роботи студент вірно, в повному обсязі  відповідає  на всі теоретичні та практичні 

запитання (не менше 90% потрібної інформації) - 10-9 балів; 

- „добре”, лабораторна робота виконана в повному обсязі у відведений час, під час захисту 

виконаної роботи студент достатньо повно відповідає  на всі теоретичні та практичні 

запитання (не менше 75% потрібної інформації) –  8-7 балів; 

- „задовільно”, лабораторна робота виконана в повному обсязі у відведений час, під час захисту 

виконаної роботи студент недостатньо повно відповідає на  теоретичні та практичні 

запитання (не менше 60% потрібної інформації та деякі помилки) - 6  балів;  



- „незадовільно”, лабораторну роботу не виконано, або виконано лише частково, також мають 

місце незадовільні відповіді на  теоретичні та практичні запитання  під час захисту виконаної 

роботи –  0 балів 

 

Штрафні та заохочувальні бали  (r S): 

- відсутність на лекції або лабораторному занятті без поважної причини «-« 1 бал; 

- не допуск до лабораторних робіт у зв’язку з незадовільною підготовкою (відсутність 

протоколу, незадовільний вхідний контроль, тощо) «-« 1 бал; 

- відсутність на лабораторному занятті без поважної причини «-« 1 бал; 

- систематична пасивність при виконанні лабораторних робіт «-« 2 – «-« 3 бали; 

- несвоєчасне складання лабораторної роботи «-« 2 бали; 

- участь у науковій або методичній роботі кафедри «+» 2- «+» 4 бали; 

- участь у  розробці методичних матеріалів з дисципліни «+» 1 - «+» 4 бали; 

- участь у олімпіадах «+« 3-4 бали. 

 *Максимальна сума штрафних та заохочувальних балів не повинна перевищувати 4 бали.  

Максимальна сума балів стартової складової  рейтингової оцінки (rс max ) складає 40 балів. 

Календарна атестація студентів проводиться за значенням поточного рейтингу студента на 

8-му та на 14-му тижнях учбового семестру. Якщо значення відповідного рейтингу не менше 50% від 

максимально можливого на час атестації, студент вважається задовільно атестованим. 

 Необхідною умовою допуску студента до екзамену є: 

- відсутність заборгованостей з лабораторних робіт; 

- не менш ніж одна позитивна атестація з дисципліни; 

- стартовий рейтинг (rс) не менше  25 балів. 

 

Екзамен (rЕ). 

На екзамені студенти виконують контрольні завдання.  

Кожне завдання містить три теоретичних або два теоретичних і одне практичне питання. 

Кожне теоретичне або практичне питання оцінюється  максимум у 20 балів. 

Система оцінювання теоретичних питань: 

- „відмінно”, повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 20-18 балів;  

- „добре”, достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації, або незначні 

неточності) –  17-15 балів; 

- „задовільно”, неповна відповідь, (не менше 60% потрібної інформації та деякі помилки) –  

14-12  балів; 

- „незадовільно”, незадовільна відповідь – 0 балів. 

 

Система оцінювання практичних питань: 

- „відмінно”, повне безпомилкове розв’язування завдання  – 20-18 балів;  

- „добре”, повне розв’язування завдання з несуттєвими неточностями – 17-15 балів; 

- „задовільно”, завдання виконане з певними недоліками –  14-12  балів; 

- „незадовільно”, завдання не виконане – 0 балів. 

 



 

 

 

Сума стартових балів і  балів за екзамен переводиться до екзаменаційної оцінки 
згідно з табл..2. 

 

Таблиця 2. 

Бали  

                R=rс+rЕ 

 

ECTS-оцінка 

 

Екзаменаційна оцінка 

95-100 A Відмінно 

85-94 B 
Добре 

75-84 C 

65-74 D 
Задовільно 

60-64 E 

Менше 60 Fx Незадовільно 

rс< 25 F Не допущено 
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