
1. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 
 
Поточний контроль: практичні роботи, експрес-опитування, опитування за темою 
заняття, тести. 
Календарний контроль: провадиться 1 раз на семестр (усього 9 тижнів) 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, який читав лекції, на останньому за розкладом занятті в 

навчальній групі.  

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 - 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 4 балів до залікової співбесіди (тестування) під час основної сесії не 

допускаються.  

Під час календарної атестації студентів з КМ студент отримує «атестовано», якщо за 

виконання планових практичних робіт студент має поточний рейтинг не менше 50% від 

максимально можливої кількості балів, в іншому випадку - «не атестовано». 

 

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

отримує за: 

1) виконання практичних робіт Rп; 

2) тестове опитування для визначення результатів засвоєння теоретичної складової 

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

опитування під час лекцій (або практичних) Ro – кожне опитування є складовою МКР, а 

оцінка за неї є сумою усіх оцінок за проведені опитування; 

3) РСО передбачає можливість отримання заохочувальних (Rз) балів. 

            

Максимальне значення RD=100 

 

1.1. Виконання практичних робіт Rп має ваговий бал  

Ваговий бал –  

            

   

   

 

де : 

 r1  – кількість балів за виконання завдання першого практичного заняття, max (r1)=4; 



 ri – кількість балів за кожне практичне заняття, окрім першого та останнього занять, 

max (ri)=8; 

 i  – номер практичного заняття; 

 r9 – ознайомча практична робота r9=0. 

Бали за одне практичне заняття rі визначаються за результатами особистого 

виконання завдання, або відповідного тестового завдання, або опитування та (за потреби) 

індивідуального захисту роботи*. 

* Викладач має право самостійно визначати потребу в захисті зданої практичної 

роботи. Серед причин можуть бути: невчасна здача завдань; необхідність в поясненні 

студентом отриманих ним  тих, чи інших результатів; сумніви викладача щодо 

самостійного виконання роботи тощо). Захист здійснюватиметься під час пар за 

розкладом університету в рамках спеціально відведеного часу у встановлені 

викладачем терміни (при захисті в режимі відео конференції - з обов’язковим 

включенням відеокамери під час відповіді на запитання). Якщо без поважних причин 

студент вчасно не відправив на перевірку й не захистив роботу, то ця робота 

вважатиметься виконаною не повністю з оцінкою відповідно до критеріїв оцінювання. 

Критерії оцінювання: 

- виконання першого завдання: 

4 бали - завдання і розрахунки виконані бездоганно, всі питання та результати опрацьовані у 

повній мірі, зроблені чіткі, повні, правильні висновки, робота захищена (в разі потреби); 

3 бали - всі завдання в цілому опрацьовані з незначними недоліками, висновки зроблено в 

цілому правильно, але не повні, робота захищена (в разі потреби); 

2 бали – завдання виконано не повністю; відсутні деякі обов’язкові позначки; висновки 

зроблено не чітко, частково; якщо презентація самої роботи унеможливлює її якісну оцінку, навіть 

при виконанні в цілому всього завдання; 

0 балів – завдання не виконано, або виконано частково з суттєвими недоліками. 

- виконання завдання (окрім першого та останнього): 

8 балів – всі завдання і розрахунки виконані бездоганно, всі питання опрацьовані й розкриті 

у повній мірі, зроблені чіткі, правильні висновки та, в разі потреби, робота захищена ; 

7 балів – всі завдання в цілому опрацьовані з незначними недоліками, у розрахунках 

можливі одиничні арифметичні помилки, що не вплинули на кінцевий результат, висновки чіткі й 

правильні, робота захищена (в разі потреби);  

5-6 балів – завдання в цілому опрацьовані з наявним одним (двома) з таких недоліків: 

деякі розділи завдання зроблені не у повному обсязі; у розрахунках можливі помилки  або 

неточності; висновки не чіткі, не вичерпні, робота захищена (в разі потреби); 

4 бали - робота виконано не повністю, завдання не доопрацьовані, з недоліками, або 

принциповими помилками, що свідчить про поверхневе володіння матеріалом, необхідним 

для розв’язання практичних задач; висновки уривчасті, або дещо не вірні; а також за 

бездоганно виконане, але без поважних причин невчасно здане й не захищене. 

0 балів – завдання не опрацьовані, або виконані зі значними недоліками та принциповими 

помилками, які суттєво вплинули на отриманий результат, висновки не зроблено або вони в 

цілому не вірні, що свідчить про погане володіння матеріалом, необхідним для розв’язання 



практичних задач; студент не захистив (в разі потреби) результати зданої роботи, що 

виконана з недоліками. 

Максимальне значення  

             

   

   

            

 

де: r1 =4 – максимально можлива кількість балів за індивідуальне завдання на першому 

практичному занятті; 

rі=8 – максимально можлива кількість балів за кожне практичне заняття, окрім першого та 

останнього занять; 

і –номер практичного заняття 

r9 =0 – ознайомча практична робота. 

 

- виконання тестового завдання:  

кількість балів залежить від кількості правильних відповідей 

 

1.2. 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 

Загальний максимальний ваговий бал Ro = 40. 

1.3. Використання заохочувальних балів ( Rз).  

 

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) 

 

2. Фактично отримана сума рейтингових балів (RD) з урахуванням штрафних і 

заохочувальних балів (RD=Rп +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 інші роботи, або RD < 45 
не допущено 

 

Далі наведена 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 наведено 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 95 балів. 

 

RD0,45 R 

0,45≤RD0,6R 

RD0,6 R НЕ 

ДОПУЩЕНО             

РСО ЗАЛІК 

(автомат) 

ЗАЛІКОВА СПІВБЕСІДА 

ЗАЛІК 

 («зарах» ….. «незарах» 

 «А», «В» ….. «Fx» 

 

на підвищення 

(за бажанням) 

за умови 

анулювання  

отриманих балів 

ЗАЛІКОВИЙ 

ТЕСТ 


