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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг успішності студента — це загальний бал, який отримав студент під 

час виконанні завдань, передбачених програмою дисципліни. Максимальний 

рейтинг за дисципліну — 100 балів. 

Контроль знань студентів передбачає проведення поточного і підсумкового 

контролю. 

Поточний контроль знань студентів включає наступні види: 

-захист кожної лабораторної роботи (тестування чи усний захист); 

- виконання розрахункової роботи «Оцінка негативного впливу 

промислового об’єкта на навколишнє середовище»; 

-письмові контрольні роботи з кожного модуля дисципліни (тестування). 

Підсумковий контроль знань включає наступні види: 

-контроль за результатами виконання та захисту лабораторних робіт та 

індивідуальних завдань, виконання контрольних робіт (тестування, рішення 

практичних завдань); 

- модульний контроль (перевірка рівня засвоєння теоретичного матеріалу); 

-залік (письмовий) після завершення вивчення дисципліни наприкінці 

семестру (перевірка рівня засвоєння теоретичного матеріалу та рішення 

практичних завдань). 

Формою контролю є накопичувальна система. Складання дисципліни 

передбачає виконання студентом комплексу заходів, запланованих кафедрою і 

передбачених семестровим графіком навчального процесу та контролю знань 

студентів, затверджених деканом факультету. 

Контрольні точки з теоретичної та практичної частин дисципліни за 

модулями розподілені таким чином: 

 

 
№ 

№ 

змістов 

ного 

модуля 

 

Теми 

контрольної роботи 

Кількість балів 

maх min 

1 1 
Виконання розрахункової роботи «Оцінка негативного 
впливу промислового об’єкта на навколишнє середовище» 

15 10 

 
2 

 
1 

КР1 за темами « Предмет БЖД, його мета. Основні 

положення теорії ризику», «Людина як елемент системи 

"людина – середовище мешкання", психологічні чинники в 
питаннях безпеки», «Основи забезпечення БЖД» 

 
20 

 
10 

 

3 
 

2 
КР2 за темами «Мета і завдання «Охорони праці». 
Законодавчі акти про охорону праці», «Правові та 

організаційні питання охорони праці» 

 

20 

 

10 

4 3 Виконання та захист лабораторних робіт 25 15 

 
5 

 
3 

КР3 за темами «Оздоровлення повітряного середовища», 
«Захист від шуму, вібрації, ультразвуку та випромінювання», 

«Виробниче освітлення»,«Електробезпека», «Пожежна 
безпека», «Безпека технологічних процесів та обладнання» 

 
20 

 
10 

Всього 100 55 



3  

Підсумкова оцінка за дисципліну виставляється за 100-бальною шкалою. 

При умові, що студент успішно здає всі контрольні точки, набравши з кожної з 

них не менше мінімальної кількості балів, необхідної для зарахування відповідної 

контрольної точки, виконує та успішно захищає лабораторні роботи, самостійно 

виконує і успішно захищає індивідуальні завдання, та має за результатами роботи 

в триместрі підсумковий рейтинг не менше 55 балів, то за бажанням студента в 

залежності від суми набраних балів йому виставляється підсумкова залікова 

оцінка за національною шкалою і шкалою EСTS. 

Переведення набраних студентом балів за 100-бальною шкалою в оцінки за 

національною (5-бальною) шкалою та шкалою EСTS здійснюється в відповідності 

до таблиці: 

Рейтинг студента 

за 100-бальною шкалою 

Оцінка 

за національною шкалою 

Оцінка 

за шкалою ESTS 

90-100 балів відмінно А 

81-89 балів добре B 

75-80 балів добре C 

65-74 балів задовільно D 

55-64 балів задовільно E 

30-54 балів 
незадовільно з 

можливістю повторного FX 

 

1-29 балів 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

F 

 

Студент, який набрав за всі контрольні завдання менше 55 балів, здає 

підсумковий семестровий залік (проводиться у письмовій формі) в екзаменаційну 

сесію, до якого він допускається, якщо має за виконання всіх передбачених 

елементів модуля мінімальну суму (50 %). 


