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факультету _інформатики  та обчислювальної техніки 

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, які він отримує за: 
1) Проходження переддипломної практики. 
2) Отримання та виконання завдання на переддипломну практику. 

                               Система рейтингових балів 
1) Проходження переддипломної практики. 

   Протягом 5-ти тижнів (35 календарних днів) студенти IV курсу проходять 
переддипломну практику на підприємствах чи в організаціях згідно наказу по 
НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського.  

   Кількість балів  за проходження практики  – 1 бал за кожен календарний день про-
ходження переддипломної практики.  
   Тобто студент, який відпрацював усі 35 календарних днів, може отримати  35 балів 
(R1max =35). 
    Студент, який відпрацював меншу кількість календарних днів (n) отримує n балів 
(R1 = n). 
    Кількість відпрацьованих календарних днів (n) розраховується наступним чином: 
 n = 35 – m, де m – кількість календарних днів, які студент пропустив (не з’явився на 
практику згідно інформації із щоденника) без поважних причин. 
    Якщо студент пропустив (не з’явився на практику згідно інформації із щоденника) 
з поважних причин (хворів), то він повинен надати відповідну медичну довідку по 
місцю проходження практики на протязі трьох днів з моменту її закриття (згідно 
діючого законодавства України). В разі неподання медичної довідки у встановлений 
законодавством термін причина пропуску вважається такою, що є пропуском без 
поважних причин. 

 Необхідною умовою допуску студента до заліку є умова: R1 ≥ 30. 
2) Отримання та виконання завдання на переддипломну практику. 
         В перший день переддипломної практики студент отримує від керівника 
випускної дипломної роботи бакалавра завдання на переддипломну практику. 
Завдання повинно складати не менш, ніж 70% дипломної роботи (проекту). 
         На протязі переддипломної практики студент виконує отримане завдання.  
         Після закінчення переддипломної практики студент оформлює звіт про 
виконання отриманого завдання, підписує його у керівника випускної дипломної 
роботи бакалавра. Керівник оцінює виконання завдання у відсотках (N%) 
відносно виконання всієї дипломної роботи (проекту).  
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   Кількість балів за кожен відсоток виконання всієї дипломної роботи (проекту) – 0,5 
балу (R2 = 0,5 N). . Тобто студент, який виконав повністю завдання (70% ДП) може 
отримати  35 балів  (R2 max = 35). 
   Якщо студент не пропустив жодного дня практики та повністю виконав завдання 
отримує додатково 30 балів (Rд = 30).  
   Мінімальна кількість балів для студента, якого допущено до складання заліку – 60. 
          Розрахунок розміру (R) рейтингу студенту : 
 Сума  вагових балів контрольних заходів  складає: 
                                          R∑ = R1 + R2  + Rд ,    де  
     - R1 - сума вагових балів контрольних заходів за проходження практики  ,   

     - R2    - сума вагових балів  за отримання та виконання завдання,     

     - Rд    - сума додаткових вагових балів. 

Максимальне значення  R∑max  може скласти  100 балів:  

                     R∑max= R1max + R2max + R3max = 35 + 35 + 30 = 100. 

 Мінімальне значення  R∑min  при умові допуску до заліку може скласти  60 балів:  

                     R∑min= R1min + R2msn  = 30 + 30 = 60.      
Розмір рейтингової шкали з кредитного модуля складає  100 балів. 
Для отримання заліку з кредитного модулю „автоматом” потрібно мати 

рейтинг не менше 60 білів. 
Оцінка (традиційна) виставляється відповідно до набраних балів R∑. Набраний 

студентом бал (сумарний рейтинг студента) становить R∑  відповідно до таблиці. 
                                                                                                                                                                             

Значення рейтингу з 
кредитного модулю  R∑   

Традиційна залікова  
оцінка   

95-100  
Відмінно 

85-94 Дуже добре 
75-85 Добре 
65-75 Задовільно 
60-65 Достатньо 
<60 Незадовільно 
<30 Недопущений 

 
   Склали                   к.т.н, доц. Русанова                    к.т.н, доц. Селіванов В.Л. 
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