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Положення 

про рейтингову систему оцінки успішності студентів 

 

 

з кредитного модуля 9. Конструювання приладів 

для програми професійного прямування: 

(Прилади і системи точної механіки) 

(Інформаційні технології в приладобудуванні) 

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з кредитного 

модуля згідно з робочим навчальним планом: 

Семестр Навчальний 

час 

Розподіл навчальних 

годин 

Контрольні заходи 

Кредити Години Лекц. Практ. СРС МКР Графічна 

робота 

Семестро

-ва 

атестація 

8 2,5 75 27 18 30 1 1 залік 

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, які він 

отримує за: 

1) активну участь в обговоренні питань на практичних та / або 

відповідь коло дошки; 

2) участь та правильні відповіді двох контрольних робіт (МКР 

поділяється на дві двадцятихвилинні контрольні роботи); 

3) ведення конспекту лекцій; 

4) виконання та захист графічної роботи; 

5) відповіді під час проведення семестрової атестації (залік). 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 

1. Робота на практичних заняттях. 

Ваговий бал 2. Максимальна кількість балів на всіх практичних 

заняттях може дорівнювати: 2 бала * 3 відповіді*) = 6 балів. 

2. Контрольні роботи. 

Ваговий бал 6 кожної контрольної роботи. Максимальна кількість балів, 

що їх може отримати студент при успішному вирішенні задач, дорівнює: 

6 балів * 2 контрольні роботи = 12 балів. 

3. Ведення конспекту лекцій. 

Ваговий бал – 1 (за кожну лекцію). 

Максимальна кількість балів, що їх може отримати студент за якісне 

ведення конспекту лекцій складає: 

1 бал * 14 лекцій = 14 балів. 

4. Виконання та захист графічної роботи. 

Сумарна кількість балів, що їх може отримати студент, за представлену 

ГР та її захист, дорівнює: 47 балів. Максимальна кількість балів, що їх може 

отримати студент за якісне виконання графічної роботи складає 36 балів. 

Графічна робота включає: 

- складальний кресленик (1 аркуш формату А3) – 22 бала; 
 

*) Враховуються відповіді як коло дошки так і з місця. 



- кресленик деталі (1 аркуш формату А4 (А3) – 15 балів. 

Максимальна кількість балів, що їх може отримати студент за захист 

графічної роботи складає: 10 балів. 

5. Рівень відповідей студента під час проведення семестрової 

атестації (заліку). 

Ваговий бал кожного питання 7 балів. Загальна кількість питань – 3. 

Максимальна кількість балів, що їх може отримати студент під час 

семестрової атестації складає: 

7 балів * 3 питання = 21 бал. 

Сума отриманих вагових балів переводиться до оцінки згідно з 

таблицею: 

Кількість балів Оцінки 

95…100 Відмінно 

85…94 Дуже добре 

75…84 Добре 

65…74 Задовільно 

60…64 Достатньо 

Менше ніж 60 Не задовільно 

Не зараховані лабораторні роботи, 

або rc < 25 

Не допущено 
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