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Рейтингове оцінювання творчих та професійних  досягнень  

вступника на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки 
 фахівців з вищою освітою освітнього ступеня «Магістр»  

Галузь знань 17 «Електроніка та телекомунікації» 
Спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка» 
Освітньо-професійна програми «Радіоелектронні пристрої, системи та 
комплекси» та «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення» 

 

Результати творчих та професійних  
досягнень вступника 

Значення 
РТПД 
(бали) 

- Стаття в університетському збірнику наукових праць або 
публікація доповіді на науковій конференції;  
- призове місце на конкурсі наукових робіт студентів; 
- прийнята до розгляду заявка на патент України тощо; 
- участь у Другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади з 
«Радіотехніки» 

 
2 

Доповідь на всеукраїнських та міжнародних конференціях за 
обраною спеціальністю  

2 

- Стаття в міжвузівських журналах рівня 
  Міністерства освіти і науки України; 
- Стаття у всеукраїнському або міжнародному   
  збірниках або журналах; 
- Наявність патенту України; 
- Заявка на закордонне патентування; 
- призове місце у Другому турі Всеукраїнської студентської 
олімпіади з «Радіотехніки» 

3 

Чисельний еквівалент додаткових національних сертифікатів та 
дипломів з урахуванням  надбаних  знань фахівця поза 
освітньою програмою підготовки фахівців ОС "Бакалавр" 

1 

Чисельний еквівалент додаткових міжнародних сертифікатів та 
дипломів з урахуванням  надбаних  знань фахівця згідно з 
міжнародними вимогами та стандартами 

4 

Наукова діяльність не за профілем кафедри: 

- Стаття в університетському збірнику наукових праць або 
публікація доповіді на науковій конференції;  
- призове місце на конкурсі наукових робіт студентів; 
- прийнята до розгляду заявка на патент України тощо; 

0,2 

Доповідь на всеукраїнських та міжнародних конференціях за 
обраною спеціальністю  

0,05 



- Стаття в міжвузівських журналах рівня  
  Міністерства освіти і науки України; 
- Стаття у всеукраїнському або міжнародному   
  збірниках або журналах; 
- Наявність патенту України; 
- Заявка на закордонне патентування 

0,1 

Чисельний еквівалент додаткових національних сертифікатів та 
дипломів з урахуванням  надбаних  знань фахівця поза 
освітньою програмою підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" 

0,1 

Чисельний еквівалент додаткових міжнародних сертифікатів та 
дипломів з урахуванням  надбаних  знань фахівця згідно з 
міжнародними вимогами та стандартами 

0,1 

 
Сума балів за всі подані документальні підтвердження результатів 
творчих та професійних досягнень не може перевищувати 10 балів. 
 
 
Розробники програми: 
 
Доцент кафедри АРЕК   ___________    М.Ю. Заліський 

Доцент кафедри АРЕК   ___________       Г.Є. Соколов 

Професор кафедри АРЕК   ___________    О.В. Соломенцев 

 

Голова фахової атестаційної комісії ___________     В.М. Васильєв 

 
 
 

Приклад визначення 
рейтингу творчих та професійних досягнень (РТПД) 

Вихідні дані 
1. Тези доповіді на конференції "Механізми захисту інформаційних 

ресурсів" – 2 бали.  
2. Стаття в міжвузівському журналі "Сучасні методи організації системи 

безпеки корпоративних мереж" – 3 бали.  
3. Сертифікат закінчення курсів "Комп’ютерна інженерія",  сертифікат 

курсів "WEB–дизайну" – 2 бали. (1 х 2) 
    Значення РТПД 
        2 + 3 +(1 х 2) =7 балів. 
 

 


