
Порядок формування оцінки  
по дисципліні «Електроживлення засобів поштового зв’язку» 

 
Основні положення 
 
1. Максимальна оцінка, яку може отримати студент складає 100 балів. Із них – 90 

балів – за освоєння основного матеріалу, 10 балів – за виконання індивідуального 
завдання. 

 
Порядок оцінювання основного матеріала дисципліни 
 
2. Основний матеріал розбитий на 6 тем. За кожну тему студент може отримати 

максимально 15 балів, із них: 
 5 балів – за відповіді на запитання (1 бал за кожну правильну відповідь); 
 5 балів – за рішення задачі; 
 5 балів – бонус. 

 
3. Тема вважається зарахованою, якщо студент отримав не менше 5 балів за 

відповіді на запитання. 
 
4. Максимальна кількість запитань за одну спробу заліку – 6. За кожну правильну 

відповідь студенту нараховується 1 бал, за кожну неправильну відповідь – 0 балів. Якщо 
студент набрав 5 балів, то тема вважається зарахованою і наступні питання не задаються.  

 
5. Якщо після відповіді на 6 запитань студент отримав менше 5 балів, тема не 

зараховується, але набрані бали зберігаються. 
 
6. Під час відповіді на запитання студент має право користуватися конспектом за 

виконання всіх наступних умов: 
 конспект повинен бути рукописним, та не містити фотокопій чи 

роздрукованих фрагментів; 
 можливо чітко та однозначно визначити кому цей конспект належить. 

Після отримання заліку по темі викладач залишає за собою право забрати конспект 
у студента до кінця заняття. 

 
7. Задача задається студенту за його бажанням лише після отримання не менше 5 

балів по темі. 
 
8. Задача оцінюється у 5 балів за умови відсутності зауважень з боку викладача на 

отримання відповіді на поставлені запитання. Кількість балів за задачу знижується у 
наступних випадках: 

 студент допустив помилки при обчисленні (помилки при роботі з 
калькулятором) – 1 бал; 

 не вказані або неправильно вказані одиниці виміру – 2 бала; 
 студент не може пояснити хоча б один із елементів розрахунку, наприклад 

позначення у формулі – 1 бал за кожну неправильну відповідь; 
 студент допустив плутанину у коефіцієнтах одиниць виміру, наприклад 

замість потужності у Вт підставив у формулу значення потужності у кВт – 
2 бала; 

 використана неправильна формула – 5 балів. 
 



9. Якщо студента не задовольняє кількість балів, отриманих за рішення задачі він 
має право отримати від викладача іншу задачу.  

 
10. При отримані нової задачі бали, отримані за рішення попередніх задач 

анулюються. 
 
11. Бонус у 5 балів по темі зараховується студенту за виконанням усіх наступних 

умов: 
 отримання 5 або більше балів по темі; 
 виконання плану курсового проекту;  
 не закінчився день заліку по темі. 

 
Порядок оцінювання індивідуального завдання 
 
12. Максимальна оцінка яку студент може отримати за індивідуальне завдання не 

перевищує 10 балів, із них 
 5 балів – за результат захисту. 
 5 балів – за захист реферату до залікового заняття. 

 
13. Якщо у якості індивідуального завдання студент здає неперероблений чужий 

матеріал (наприклад, реферат із мережі Інтернет) студенту назначається штраф у розмірі 
10 балів один раз по курсу. 

 
14. Якщо студент на здає індивідуальне завдання йому назначається штраф у 

розмірі 20 балів один раз по курсу. 
 
Порядок виставлення оцінки по курсу 
 
15. Оцінка по курсу виставляється у день проведення екзамену (заліку) за умови 

виконання необхідного мінімуму роботи (захищено курсовий проект, захищено всі 6 тем 
основного матеріалу) та задовільного контролю залишкових знань у студента. Якщо 
студент отримав позитивну оцінку (не менше 60 балів) за відповідь на тестовий білет, то 
йому зараховується я якості оцінки та кількість балів, яка отримана студентом на протязі 
семестру. 

 
16. У випадку негативної оцінки залишкових знань студента (отримана оцінка 

менше 60 балів за тестовий білет) студенту назначається штраф у розмірі максимально 10 
балів. При цьому, якщо початкова кількість балів студента на момент проведення тесту 
була 60 балів, то штраф не назначається. 

 
Додаткові бонуси та штрафи 
 
17. Викладач може призначити бонус студенту на свій розсуд, максимально 10 

балів один раз по курсу. 
 
18. Викладач може назначити штраф студенту максимально 10 балів один раз по 

курсу у випадках: 
 тиску на викладача; 
 безпідставних суперечок з викладачем; 
 хамства або нецензурних висловлювань із боку студента. 


