
1. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 
 
Поточний контроль: практичні роботи, експрес-опитування, опитування за темою 
заняття, тести. 
Календарний контроль: провадиться 2 раз на семестр (на 7-му і 14-му тижні) як 
моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу. 
Семестровий контроль: залік  
Умови допуску до семестрового контролю: семестровий рейтинг більше 45 балів. 

 

Рейтингова система оцінювання 

Семестровий залік з кредитного модулю (КМ) проводиться після закінчення його 

вивчення, до початку екзаменаційної сесії. Залік приймається (виставляється) науково-

педагогічним працівником, якій читав лекції під час останнього за розкладом заняття в 

навчальній групі.  

Як правило, залік, виставляється за результатами роботи студента у семестрі, якщо 

він отримав не менше 60 балів за РСО. Якщо студент не отримав необхідної кількості балів 

на протязі семестру, залік виставляється за результатами підсумкової співбесіди а при 

дистанційному навчанні - з урахуванням додаткового залікового тестування (у разі 

виконання умов щодо допуску до заліку – не менш 45 балів за семестр). Максимальна 

кількість балів, яку студент може отримати за залікову співбесіду (тест) не може 

перевищувати 30 балів. Студенти, які не набрали за семестр 45 балів до залікової 

співбесіди (тестування) під час основної сесії не допускаються.  

Під час календарної атестації студентів (на 8 та 14 тижнях семестру) з КМ студент 

отримує «атестовано», якщо за виконання планових практичних та лабораторних робіт 

студент має поточний рейтинг не менше 50% від максимально можливої кількості балів, в 

іншому випадку - «не атестовано». 

. 

 

8.1. Рейтингова оцінка (RD) студента з кредитного модуля складається з балів, які 

він отримує за: 

1) виконання практичних робіт Rп; 

2) виконання та захист лабораторних робіт Rл; 

3) тестове опитування для визначення результатів засвоєння теоретичної складової 

курсу (як правило, при дистанційному навчанні) або за відповіді на 2-а експрес-

опитування під час лекцій (або практичних) Ro,; 

4) РСО передбачає можливість додаткового використання заохочувальних (Rз)балів. 

               
Максимальне значення RD=100 

 

8.1.1. Виконання практичних робіт Rп має ваговий бал  

                     

    

   

 

де : 



   – порядковий номер практичного заняття; 

    – кількість балів за виконане основне завдання по практичній роботі; 

    – кількість балів за захист (додаткові завдання, відповіді на питання); 

     –кількість балів за опитування (контрольні роботи) по темам практичних робіт; 

    – ознайомча практична робота (0 балів) 

Максимальне значення Rп = 52. 

Критерії оцінювання: 

- виконання основного завдання практичної роботи: 

2 бали - всі пункти завдання та розрахунки (за наявності) виконані, всі питання  

опрацьовані й розкриті у повній мірі, зроблені чіткі та правильні висновки, відповіді на 

запитання повні, вичерпні, обґрунтовані; 

1 бал - завдання в цілому опрацьовані, але деякі не у повному обсязі, у розрахунках 

можливі суттєві помилки або неточності, висновки не чіткі,  не вичерпні відповіді на 

запитання, не повні або неточні, студент володіє уривчастою інформацією; 

0 балів - завдання не опрацьовані  або виконані із значними недоліками та 

принциповими помилками, студент не володіє матеріалом, необхідним для розв’язання 

практичних задач, висновки не зроблено або вони не вірні.  

Максимальне значення 

   

    

   

         

- опитування (одна, або декілька контрольних робіт) проводиться зазвичай за 

допомогою платформи дистанційного навчання «Сікорський». 

     балів  за відповіді опитування (контрольної роботи) дорівнюють кількості 

правильних відповідей, помножених на коефіцієнт значимості питань опитування 

Максимальне значення  

        

- захист виконаних робіт (додаткові завдання, відповіді на питання) 

проводиться зазвичай за допомогою платформи дистанційного навчання «Сікорський».   

      балів  за захист виконаних робіт (додаткові завдання, відповіді на питання) 

дорівнює кількості правильних відповідей, помноженій на коефіцієнт значимості завдань 

та питань. 

Максимальне значення  

         

 

8.1.2.  Виконання та захист лабораторних робіт має ваговий бал   

        , 

де : 

 rл– кількість балів за одну лабораторну роботу; 

 nл - кількість лабораторних робіт (nл=4) 



Бали за кожну лабораторну роботу rл визначаються за результатами підготовки, 

виконання роботи, та її захисту. Можна отримати максимально 2 бали з одну лабораторну 

роботу. 

Максимальне значення Rл = 2 * 4=8 

Критерії оцінювання: 

- підготовка та виконання  роботи: 

1 бал – протокол роздрукований, знання завдань та ходу виконання лабораторної 

роботи, відповіді на питання чіткі та повні, робота виконана добре, всі завдання та 

вимірювання проведені з найвищою ефективністю, результати отримані; 

0,5 бали – протокол роздрукований, не повне розуміння завдань, з ходом 

виконання роботи виникають складнощі, відповіді на питання, пов’язані з підготовкою до 

роботи, не чіткі, не вичерпні, завдання в цілому опрацьовані на 60-74%, але деякі не у 

повному обсязі, робота виконана за допомогою викладача або колег, результати 

отримані; 

0 балів – підготовка до роботи незадовільна, завдання не опрацьовані  або 

виконані із значними недоліками та принциповими помилками, студент не володіє 

матеріалом, вимірювальна і дослідницька складові не виконані у достатньому для 

досягнення кінцевої мети обсязі; 

- захист роботи: 

1 бал –  результати оформлено у відповідності з вимогами, висновки читки і 

правильні, відповіді на запитання повні, вичерпні, обґрунтовані, студент добре 

орієнтується в теоретичному та практичному матеріалі;  

0,5 бала – при оформленні допущені незначні помилки, висновки правильні але 

не зовсім чіткі, відповіді на запитання з деякими неточностями або не зовсім повні; 

0 балів –  відповіді на основні запитання не розкривають їх сутність, студент не 

володіє матеріалом. 

8.1.3. Тестове опитування для визначення результатів засвоєння теоретичної 

складової курсу проводиться після вивчення певних розділів дисципліни за одним з двох 

варіантів: 

1 варіант - після вивчення кожного з трьох розділів дисципліни за допомогою 

платформи дистанційного навчання «Сікорський» (система Moodle) з таким розподілом 

балів: 

Розділ «Безпека життєдіяльності» - макс. 10 балів; 

Розділ «Охорона праці» - макс. 20 балів; 

Розділ «Цивільний захист» - макс.-10 балів. 

Таким чином максимальна сума балів за тестове опитування 10+20+10=40 

2 варіант - при відвідуванні студентами лекцій поточні бали за результати 

засвоєння курсу можна отримати шляхом участі в 4 тестових експрес-опитуваннях під час 

лекцій (або на практичних заняттях). Кожне опитування являє собою тестове завдання з 10 

питань. Система оцінювання експрес-контрольної роботи: 

- кількість отриманих балів при умові правильних відповідей на 6 і більше питань 

дорівнює числу правильних відповідей; 

- якщо кількість правильних відповідей менше 6 (60%), бали не нараховуються. 



Таким чином максимальна кількість балів за одне опитування складає 10 балів. 

Отже максимальна кількість балів за два опитування 4∙10=40. 

Загальний максимальний ваговий бал Ro = 40. 

 

8.2. Використання  штрафних та заохочувальних балів (Rш, Rз) 

Штрафні бали можуть нараховуватися за невчасну здачу лабораторних робіт – 

штраф 1 бал (зі знаком «мінус»); 

Заохочувальні бали можуть нараховуватися за виконання творчих робіт з 

кредитного модулю (робота у наукових гуртках з підготовкою матеріалів доповідей або 

статей для публікації, участь у наукових і науково-практичних конференціях і семінарах, 

олімпіадах з дисципліни, конкурсах робіт, рефератів та оглядів наукових праць, аналіз 

сучасної нормативно-правової бази з охорони праці у країні та її відповідність вимогам 

міжнародних стандартів тощо) - додатково нараховуються 3-10 рейтингових балів у 

залежності від конкретних отриманих результатів. 

Сумарна кількість нарахованих студенту заохочувальних балів не повинна 

перевищувати 10 балів (max (Rз)=10) 

   
  

      

Фактично отримана сума рейтингових балів (RD) з урахуванням заохочувальних 

балів (RD=Rп+Rл+Ro+Rз) переводиться в оцінку згідно з таблицею: 

Бали R  Залікова оцінка 

95-100 відмінно 

85-94 дуже добре 

75-84 добре 

65-74 задовільно 

60-64 достатньо 

Менше 60 незадовільно 

Не зараховано практичну(і) та (або) є 

не зараховані лабораторні роботи, або RD < 

45 

не допущено 

 

Схема функціонування РСО 



 

  

За результатами РСО студенти отримують ЗАЛІК (автомат), якщо RD60.  

Якщо студент отримав за РСО 45RD≤60, залік виставляється за результатами 

виконання ним залікової співбесіди.  

На співбесіді студенти отримують, як правило, три питання або завдання. Перелік 

питань/завдань наведений у додатку до робочої програми кредитного модуля. Кожне 

питання/завдання оцінюється у 10 балів. Кількість отриманих балів дорівнює числу 

правильних відповідей. 

При дистанційній формі навчання студентам, які мають допуск до заліку (45 і 

більше балів), замість співбесіди надається можливість скласти заліковий тест за 

допомогою платформи дистанційного навчання Сікорський (Moodle) з можливістю 

отримати максимально 30 балів.  

Студенти, що отримали залік-автомат, мають можливість (виключно за власним 

бажанням!), відмовитись від усіх набраних балів і скласти альтернативний ЗАЛІКОВИЙ 

ТЕСТ в дистанційному режимі за допомогою платформи дистанційного навчання 

Сікорський (Moodle) з максимальним результатом 80 або 95 балів (у залежності від 

кількості набраних у поточному порядку балів відповідно 65-74 або 75-94) 

 

RD0,45 R 

0,45≤RD0,6R 

RD0,6 R НЕ 

ДОПУЩЕНО 
Ітог                

ЗАЛІК 

(автомат) 

ЗАЛІКОВА СПІВБЕСІДА 

ЗАЛІК 

 (100…60) 

НЕЗАЛІК (59…45) 

 

на підвищення 

(за бажанням) 

за умови 

анулювання  

отриманих балів 

ЗАЛІКОВИЙ 

ТЕСТ 


