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ПОЛОЖЕННЯ 

про рейтингову систему оцінки успішності студентів 
з дисципліни „Теорія електричних та електронних кіл”, курс 2-й, семестри 3-й та 4-й, 

кафедра фізичної та біомедичної електроніки факультету електроніки 
для спеціальностей „Фізична та біомедична електроніка”,  „Мікроелектроніка”, 

“Електронні прилади і пристрої ”. 
 
 

Рейтинг студентів складається з балів, що отримуються: 
– у третьому семестрі за 3 модульні контрольні роботи, розрахунково-графічну роботу, 4 
лабораторні роботи. Семестровим контролем є екзамен. 
– у четвертому семестрі за 3 модульні контрольні роботи, курсову роботу, 4 лабораторні 
роботи. Семестровим контролем є захист курсової роботи та екзамен. 
Система рейтингових балів 

1. Модульна контрольна робота: Бали 
 – повне виконання роботи 10 
 – незначні похибки в роботі 8 
 – помилки в роботі, але швидке коригування 

результату в процесі відповіді 
4 

 – незадовільний результат 0 
2. Лабораторна робота:  

 – повне та своєчасне виконання і захист 8 
 – своєчасне виконання, незначні похибки під час  

захисту 
6 

 – несвоєчасне виконання або значні похибки під 
час захисту  

4 

 – незадовільне виконання або відповідь під час 
захисту 

0 

3. Розрахунково-графічна робота:  
 – повне та своєчасне виконання  32 
 – своєчасне виконання, незначні похибки   26 
 – своєчасне виконання, суттєві похибки   16 
 – повне та несвоєчасне виконання 20 
 – несвоєчасне виконання і незначні похибки 15 
 – несвоєчасне виконання і значні похибки 10 
4. Курсова робота:  
 – повне та своєчасне виконання і захист 38 
 – своєчасне виконання, незначні похибки   32 
 – своєчасне виконання, суттєві похибки   20 
 – несвоєчасне виконання і захист 28 
 – несвоєчасне виконання і незначні похибки 24 
 – несвоєчасне виконання і значні похибки 12 

 
 

 За рішенням кафедри за виконання творчих робіт з дисципліни студентам можуть 
нараховуватися заохочувальні бали, також можуть передбачатися і штрафні бали за 
несвоєчасне виконання завдань, пропуски занять тощо, у межах ±8 балів. 
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Максимальний рейтинг у третьому семестрі R = 94 бали (10×3 + 8×4 + 32), у четвертому 
семестрі R = 100 балів(10×3 + 8×4 + 38). Для отримання студентом відповідної 
семестрової оцінки його рейтинг має бути: 
 

3-й семестр 4-й семестр  
Оцінка ETCS бали традиційна 

оцінка 
бали традиційна 

оцінка 
A– відмінно 84...94 відмінно 90...100 відмінно 
B–дуже добре 77...83 добре 82...89 
C–добре 70...76  75...81 

добре 

D–задовільно 62...69 задовільно 66...74 
E–достатньо 56...61  60...65 

задовільно 

FX–незадовільно 47...55 незадовільно 50...59 незадовільно 
F–не допущено менше 47 не допущено менше 50 не допущено 

 
 
 Студенти, які отримали необхідну кількість балів (>0,6 R) мають можливість: 

– не складати екзамен (залік), а отримати відповідну оцінку згідно з таблицею; 
– складати екзамен з метою підвищення оцінки. У разі отримання на екзамені оцінки 

меншої, ніж рейтингова, остання за студентом не зберігається і виставляється 
екзаменаційна оцінка. 
Студенти, які отримали кількість балів <0,6 R (40 та 51 відповідно), тобто оцінку 
„незадовільно” або „незараховано”, повинні складати екзамен (залік). 
Студенти, які отримали кількість балів <0,5 R (33 та 42 відповідно), повинні до 
початку екзаменаційної сесії підвищити його, інакше вони не допускаються до 
екзамену з цієї дисципліни і матимуть академічну заборгованість. 
 
 
 Склав        доц.. Витязь О.О. 
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