
П О Л О Ж Е Н Н Я  

про рейтингову систему оцінки успішності студентів 

кредитного модуля  НФ-05 

«Фізика»  

 

з  дисципліни ________Фізика__________________________________ 

 

для спеціальності:  інженерна механіка, машинобудування 

 

інституту     Механіко-машинобудівного 

 

                Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно 

з робочим  навчальним планом 

 

Семестр Навчальний час Розподіл навчальних годин Контрольні заходи 

Кред.мо

дуль 

Кредити Акад.год Лекції Практ Лаб СРС МКР РР екзамен 

2/НФ-05 6 180 54 18 18 90   1 

 

 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів , що він отримує за: 

 

1. 6 відповідей на  практичних заняттях  

2. виконання та захист 6  лабораторних робіт; 

3. відповідь на екзамені. 

 

Система рейтингових балів та критерії оцінювання 

 

1. Робота на  практичних заняттях 

Ваговий бал – 5. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях 

дорівнює  5 балів х 6 = 30 балів 

 

- повна відповідь                              -  5 балів 

- неповна відповідь                          -  4 бали 

- задовільна відповідь                      -  3 бали 

- незадовільна відповідь                  -  2-0 балів 

 

2. Лабораторні роботи 

Ваговий бал –5 максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи дорівнює 

5 балів х 6  = 30 балів 

 

- повна відповідь                                     - 5 балів 

- неповна відповідь                                 - 4 бали 

- задовільна відповідь                             - 3 бали 

- не підготовлення до роботи                - 0 балів 

 



5. Штрафні та заохочувальні бали за: 

- не допуск  до лабораторних робіт у зв’язку з незадовільним вхідним контролем  - 

1 бал. 

- відсутність на лабораторному занятті без поважної причини ---  - 1 бал. 

- участь у факультетській олімпіаді з дисципліни, модернізації лабораторних робіт, 

виконання завдань з удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни від  2.5 

до 5 заохочувальних бали; 

- своєчасна здача всіх видів контрольних та лабораторних робіт – 10 

заохочувальних балів. 

 

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

 

   Rс  = 5 балів х 6 + 5 балів х 6 = 60 балів 

 

Умови позитивної проміжної атестації 

      Для отримання “зараховано” з першої проміжної атестації (8 тиждень) студент 

повинен мати не менше 15 балів. 

      Для отримання “зараховано” з другої проміжної атестації (14 тиждень) студент 

повинен мати не менше 30 балів  

 

Екзаменаційна складова шкали складає  40 балів. 

Таким чином , рейтингова шкала з кредитного модуля - RD = 100 балів, 

 

Необхідною умовою допуску до екзамену є  виконання  та захист усіх 

лабораторних робіт, а також  стартовий  рейтинг  не менше 60% від Rc, тобто 36 

балів. 

 

Для  отримання студентами відповідних оцінок, його рейтингова оцінка RD  

переводиться згідно таблиці: 

 

 

Рейтингові бали, RD Оцінка за університетською 

шкалою 

95 ≤ RD ≤ 100 Відмінно 

85 ≤ RD ≤ 94 Дуже добре 

75 ≤ RD ≤ 84 Добре 

65 ≤ RD ≤ 74 Задовільно 

60 ≤ RD ≤ 64 Достатньо 

RD < 60 Незадовільно 

Невиконання умов допуску 

до семестрового контролю 

Не допущено 

 

 

 

 

 



Критерії визначення бальної оцінки на екзамені  

 

Повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації), на теоретичні 

питання білета, розв’язана задача, відповіді на додаткові питання по 

вивченій темі                                                                                                             -    36 

- 40 балів 

 

 

Достатньо повна  відповідь (не менше 75% потрібної інформації або незначні 

неточності) на теоретичні питання білета, розв’язана задача, неповна відповідь на 

додаткові питання по вивченій темі                                                                         -  30-

35 балів 

 

Неповна  відповідь (не менше 60% потрібної інформації та деякі помилки) 

на теоретичні питання білета, розв’язана задача, не відповідь на додаткові питання 

по вивченій темі         -                 24-29 балів 

 

 

Незадовільна  відповідь,  не розв’язана задача                       - 0 -23 бали 

 

 

 

                                               

Склала:                                              ст. викл.    Чижська Т.Г.  

 

 

Ухвалено на засіданні кафедри 

ЗФ та ФТТ 

 

Протокол №   06.17   від  15.06.2017 р.   

 

 

 

 

Завідувач кафедри____________________В.М.Горшков 

 
 


