
ДОДАТОК до робочої навчальної програми з дисципліни 

«Охорона праці в галузі» для РТФ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про рейтингову систему оцінки успішності студентів  

 

з кредитного модуля  нормативної дисципліни  „Охорона  праці в галузі”  
                                                                      

для спеціальності: 8.05090102 (7.05090102) - Апаратура радіозв'язку 

радіомовлення і телебачення; 8.05090201 (7.05090201) - Радіоелектронні 

апарати та засоби; 8.05090203 (7.05090203) – Інтелектуальні технології 

мікросистемної радіоелектронної техніки; 8.05090204 (7.05090204) - 

Біотехнічні та медичні апарати і системи; 8.05090101 (7.05090101) - 

Радіотехніка; 8.05090103 (7.05090103) - Радіоелектронні пристрої, системи та 

комплекси, 
            
факультету:   радіотехнічного (РТФ)                                                                                            

 

форми навчання:      денна 

 
 

Рейтинг студента з кредитного модуля нормативної дисципліни „Охорона праці в 

галузі” визначається у відповідності з Положенням про рейтингову систему оцінки 

успішності студентів НТУУ „КПІ”.  

Рейтингова оцінка (RD) з кредитного модуля нормативної дисципліни      
„Охорона праці в галузі” визначається сумою балів, набраними за результатами  залікової 

контрольної роботи (rкр) з урахуванням заохочувальних і штрафних балів (rs). 

Максимальна рейтингова оцінка з кредитного модуля складає 100 балів.  

Максимальна сума балів за виконання залікової контрольної роботи (rкр) складає 

100 балів. 

Максимальна сума штрафних та заохочувальних балів (rs) не повинна 

перевищувати 10 балів.  

Система рейтингових балів. 

Штрафні та заохочувальні бали  (r S): 

- відсутність на лекції без поважної причини «-« 1 бал; 

- участь у науковій або методичній роботі кафедри «+» 2- «+» 5 балів; 

- участь у  розробці методичних матеріалів з дисципліни «+» 1 - «+» 5 балів; 

- участь у олімпіадах «+« 5-7 балів. 

 *Максимальна сума штрафних та заохочувальних балів не повинна перевищувати 10 балів.   
 Залікова контрольна робота  (rкр).  

На заліковій контрольній роботі  студенти виконують  контрольні завдання .  

Кожне завдання містить три теоретичних або два теоретичних і одне практичне 

питання. 

Кожне теоретичне питання оцінюється  максимум у 33 бали. 

Кожне практичне питання оцінюється  максимум у  34 бали. 

Система оцінювання теоретичного питання: 

- „відмінно”, повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 33-30 балів;  

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

незначні неточності) –  29-25 балів; 



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

помилки) –  24-20  балів; 

- „незадовільно”, незадовільна відповідь – 0 балів. 

Система оцінювання практичного питання: 

- „відмінно”, повне безпомилкове розв’язування завдання  – 34-31  балів;  

- „добре”, повне розв’язування завдання з несуттєвими неточностями –               

30-26  балів; 

- „задовільно”, завдання виконане з певними недоліками –  25-21  балів; 

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

 

Сума балів, яка була отримана  (R=rs+rкр) переводиться у залікову оцінку згідно з 

табл.2. 

. 
Таблиця 2. 

Бали  

                R=rs+rкр 

 

ECTS-оцінка 

 

Традиційна оцінка 

95-100 A Відмінно 

85-94 B 
Добре 

75-84 C 

65-74 D 
Задовільно 

60-64 E 

Менше 60 Fx Незадовільно 
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