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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Мета проведення контрольних заходів – оцінювання знань здобувачів вищої освіти 

для визначення відповідності рівня набутих студентами знань, умінь та навичок з певної 

навчальної дисципліни вимогам освітніх (професійних, наукових) програм.  

Результати контрольних заходів забезпечують проведення аналізу і контролю 

освітнього процесу, сприяють ефективному корегуванню методів і форм навчання 

здобувачів вищої освіти, організації їх самостійної роботи з певної навчальної дисципліни. 

Системне оцінювання знань здобувачів вищої освіти сприяє: 

 – підвищенню мотивації здобувачів вищої освіти до систематичної активної роботи 

впродовж усього періоду навчання; 

– відкритості і прозорості контролю навчання; 

– забезпеченню гнучких можливостей навчання; 

–  використанню різноманітних форм і методів проведення навчання.  

 

Контроль успішності здобувачів вищої освіти в ОНПУ здійснюється у формі 

поточного та підсумкового контролів.  
Критерії оцінювання здобувачів вищої освіти мають бути чіткими, зрозумілими, 

давати можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання 

для певного освітнього компоненту. 

 

Поточний контроль –  контрольні заходи, які здійснюються впродовж семестрових 

(семестрового) модуля з метою оцінювання рівня навчальних досягнень здобувач вищої 

освіти.    

Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку між 

викладачами та здобувачами вищої освіти, перевірка готовності сприйняття наступного 

навчального матеріалу дисципліни, управління їх навчальною мотивацією. 

 

Підсумковий контроль є обов’язковою формою контролю з навчальної дисципліни, 

яка встановлюється навчальним планом певної освітньої (професійної, наукової) 

програми.  

Основна мета підсумкового контролю – встановлення досягнення здобувачами 

вищої освіти запланованих результатів навчання з певної навчальної дисципліни 

(практики).  

 

Семестровий модуль – логічно завершена частина навчального матеріалу 

дисципліни. Відповідно до тривалості навчального процесу, навчальна дисципліна 

поділяється на один або два семестрових модулі.  

 

Тематика лекційного матеріалу дисципліни поділяється на змістові модулі, які 

логічно позв’язані між собою. Їх кількість та обсяг в кредитах ЄКТС (годинах) 

встановлюються в РПНД. 

 

Результати поточного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни 

аналізуються на засіданнях випускової кафедри і служать підґрунтям для проведення 

аналізу ефективності форм та методів викладання, що мають сприяти досягненню 
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заявлених у освітній програмі цілей та програмних результатів навчання, відповідати 

вимогам студентоцентрованого підходу, та відповідати принципам академічної свободи, а 

також для перегляду освітніх програм і навчальних планів. 

 

2 ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1 Поточний контроль 

 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, 

практичних, лабораторних, семінарських занять.  

 Форми поточного контролю (контрольних заходів): 

– модульні (а) контрольні(а) роботи(а); 

– усні та письмові опитування на лекційних,  практичних та лабораторних заняттях; 

– інтерактивні методи навчанняя, ділові ігри; 

– розв'язання індивідуальних задач; 

– підготовка оглядів спеціальної літератури; 

– тестування за окремими змістовими модулями; 

– підготовка рефератів або есе; 

– індивідуальна або групова презентація; 

– проведення конференцій та круглих «столів». 

 

Кількість заходів та форми проведення поточного контролю, а також критерії 

оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за кожною формою 

контролю визначається в РНПД викладачем самостійно у відповідності до принципів 

академічної свободи. 

 

Семестровий модуль завершується модульною контрольною роботою (МКР). 

Модульні(а) контрольні(а) роботи(а) є обов’язкової формою поточного контролю, які 

виконуються у відповідності до графіка освітнього процесу, затвердженого наказом 

ректора.  

День і час проведення МКР визначається викладачем у межах діючого розкладу 

занять у відповідності до календарного графіка навчання та здійснення контролю, 

встановленого наказом ректора на поточний навчальний рік. 

Тривалість проведення МКР не повинна перевищувати двох академічних годин. 

МКР  може виконуватися у письмовій або комп’ютерній формі.  

Білет МКР складається з теоретичної та практичної частин (виключення для 

іноземних мов). У білеті вказується оцінка у балах за правильну відповідь на всі питання 

загалом і на виконання всіх його складових окремо.  

Білети розглядаються та затверджуються не пізніше, ніж за три тижні до 

встановленого наказом графіка модульних контролів. 

Приклад оформлення білету МКР наведені у Додатку 1.  
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2.2 Підсумковий контроль 

 

 Підсумковий контроль з навчальної дисципліни проводиться з метою встановлення 

досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для окремого освітнього 

компоненту шляхом оцінювання рівня його навчальних досягнень. 

Підсумковий контроль з дисципліни здійснюється після завершення вивчення вього 

об’єму дисципліни.  

Форма підсумкового контролю з дисципліни (екзамен, залік, диференційований 

залік) визначається навчальним планом.  

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти при 

складанні підсумкового контролю визначається в РПНД.  

2.2.1 Екзамени проводяться за повним змістом дисципліни в усній формі за 

розкладом, складеним методистами навчально-методичного відділу.  

Зміст екзаменаційного білету повинен забезпечити перевірку досягнення всіх 

програмних результатів навчання, які були визначені в ОП для певної навчальної 

дисципліни. 

Екзаменаційний білет складається з теоретичної і практичної частин. У білеті 

вказується оцінка у балах за правильну відповідь на кожне з теоретичних питань та 

практичних завдань окремо.  

Співвідношення теоретичної і практичної частин складає 3 : 2, а саме 60 балів – 

теоретична частина, 40 балів – практична. Допускається співвідношення 50 : 50.  

Білети розглядаються не пізніше, ніж на першому в осінньому семестрі, засіданні 

кафедри та затверджуються її завідувачем.  

Форма екзаменаційного білету наведена у Додатку 2. Приклад оформлення 

екзаменаційного білету наведений у Додатку 3. 

2.2.2 Окремими видами підсумкового семестрового контролю є захист практики та 

захист курсової роботи (проекту), що проводяться на відкритих засіданнях комісій за 

розкладом, встановленим графіком навчального процесу на поточний навчальний рік.  

Вимоги щодо організації та проведення курсової роботи (проекту), порядок її 

захисту й оцінювання визначаються Положенням щодо організації та проведення 

реферативних, розрахунково-графічних, курсових робіт та курсових проектів та 

методичними рекомендаціями, які розробляються викладачами відповідних кафедр для 

виконання певної роботи (проекту).  

Організація практичної підготовки регламентується Положенням про проведення 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти в Одеському національному 

політехнічному університеті. Вимоги до оцінювання практики визначаються програмами 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти відповідного рівня вищої освіти за певною 

освітньою програмою.  

 

3 ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛІВ  

 

Якість теоретичного та практичного навчання оцінюється у балах за національною 4-

х бальною шкалою, шкалою ЄКТС та 100 бальною шкалою ОНПУ. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач вищої освіти протягом 

семестру з однієї дисципліни становить 100 балів за шкалою ОНПУ. Якщо дисципліна має 

два змістові модулі, то кожний модуль оцінюється у 50 балів. 
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У межах одного модулю бали розподіляються між накопичувальною частиною                  

(20….30 балів) та МКР (30….20 балів).  

Бали накопичувальної частини нараховуються за ті форми контрольних заходів, які 

були встановлені в РПНД для оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів вищої 

освіти в межах семестрового модуля.  

Розподіл балів між накопичувальною частиною дисципліни та МКР, критерії 

оцінювання, допуск здобувачів вищої освіти до виконання МКР та умови повторного 

проходження контрольних заходів встановлюється викладачем в РПНД. 

Курсові роботи та курсові проекти оцінюються як окремо. Максимальна кількість 

балів, яку може отримати здобувач вищої освіти за виконання курсового проекту чи 

роботи становить 100 балів. 

 

3.1 Дії щодо виконання першого семестрового модулю  

 

На поточних заняттях впродовж семестру (першого семестрового модуля) здобувачі 

вищої освіти виконують контрольні заходи і отримують бали за виконання 

накопичувальної частини. Накопичувальна частина вважається зарахованою, якщо 

здобувач виконав всі види визначених в РПНД навчальних елементів і отримав не менш 

ніж 60 % від максимального балу, що відведено на кожен вид.  

До модульної контрольної роботи №1 (МКР1) допускаються всі здобувачі вищої 

освіти, незалежно від ступеню виконання накопичувальної частини.  

До відомості модульного контролю вноситься сумарна оцінка за виконану МКР1 та 

елементи накопичувальної частини. Форма відомості наведена у Додатку 4.  

Здобувачу вищої освіти семестровий модуль зараховується, якщо за підсумками 

оцінювання МКР1 та накопичувальної частини він отримав 30 та більше балів (не менш 

ніж 60% від максимального балу, що відведено на модуль).  

Викладач зобов’язаний довести підсумковий бал за першим семестровим модулем 

до відома здобувачів вищої освіти не пізніше, ніж на останньому в першому семестровому  

модулі аудиторному занятті (у відповідності до календарного графіка). 

 

3.2 Дії щодо виконання другого семестрового модулю 

 

Здобувачі вищої освіти, яким не зараховано перший семестровий модуль, повинні, 

виконуючи програму за другим семестровим модулем, ліквідувати борги за першим 

семестровим модулем впродовж перших 4-х тижнів від початку другого семестрового 

модуля. Допускається перескладання МКР1 не більше 2-х разів. 

Забороняється проведення відпрацювань першого семестрового модулю за рахунок 

аудиторного навантаження другого семестрового модулю.  

Графік відпрацювань (перескладань МКР1) з кожної навчальної дисципліни 

складається згідно з графіком консультацій викладача, за яким закріплене викладання 

дисципліни, та затверджується завідувачем кафедри.  

До модульної контрольної роботи №2 (МКР2) допускаються тільки ті здобувачі 

вищої освіти, яким зараховано перший семестровий модуль та які виконали 

накопичувальну частину другого семестрового модуля (не менш ніж на 60 %). 
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Оцінку за виконання навчальних елементів першого та другого семестрових модулів 

(суму балів за двома  семестровими модулями з навчальної дисципліни) викладач вписує 

до відомості модульного контролю (форма відомості модульного контролю – Додаток 4).  

Викладач зобов’язаний довести підсумковий бал за двома семестровими модулями 

до відома здобувачів вищої освіти не пізніше, ніж на останньому в семестрі аудиторному 

занятті. 

 

3.3 Підсумкове оцінювання 

  

Оцінка за семестр з навчальної дисципліни, з якої передбачений залік 

(диференційований залік), виставляється після закінчення її вивчення (до початку 

екзаменаційної сесії) за сумарними результатами поточного контролю. Форма відомості 

обліку успішності наведена в Додатку 5. 

При цьому обов’язкової присутності здобувачів вищої освіти під час заліку не 

передбачено. 

Якщо здобувач вищої освіти отримав недостатню кількість балів з навчальної 

дисципліни, форма підсумкового контролю якої є залік, він допускається до 

екзаменаційної сесії, і має право на перескладання дисципліни до початку наступного 

навчального семестру.  

 

Екзамени проводяться за повним змістом дисципліни в усній формі. Семестровий 

екзамен в усній формі приймається щонайменше двома викладачами кафедри: 

екзаменатором та викладачем, який не проводив у групі академічні заняття з цієї 

дисципліни.  

До екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, у яких зараховано перший 

семестровий модуль і накопичувальну частину другого семестрового модулю (при її 

виконанні не менш ніж на 60 %).  

Максимальна оцінка, яку може одержати здобувач за правильні відповіді на екзамені 

– 100 балів. 

Якщо здобувач вищої освіти має сумарний бал з навчальної дисципліни 90 і більше, 

він має право не приходити на підсумковий семестровий контроль. Ця оцінка для нього і є 

підсумковою, однак за здобувачем залишається право складати екзамен.  

Оцінка, яку здобувач вищої освіти отримав на екзамені, виставляється 

екзаменатором у відомість обліку успішності та залікову книжку. 

При отриманні здобувачем вищої освіти оцінки нижче 60 балів (незадовільно), він 

вважається таким, що не склав екзамен.  

Здобувачі вищої освіти, які не з’явилися на екзамени без поважних причин, 

вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. У випадку відсутності здобувача 

вищої освіти на екзамені з поважної причини, підтвердженої документально, деканатом 

встановлюється додатковий графік складання підсумкового контролю. 

Здобувачі вищої освіти, які отримали незадовільні оцінки при складанні екзаменів, 

допускаються до перескладання екзамену у терміни, визначені ректоратом та за 

розкладом, який складено завідувачем кафедри. 
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4 ПРОЦЕДУРА ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ 

 

У разі, якщо здобувач вищої освіти не погоджується з оцінкою, яку отримав під час 

підсумкового контролю, він має право в день оголошення результатів звернутися до 

деканату факультету (навчально наукового інституту) з відповідною заявою. 

Процедура вирішення спірних питань щодо результатів підсумкового контролю 

проводиться за вмотивованою заявою здобувача на ім’я декана факультету (директора 

навчально-наукового інституту), який скликає комісію. До складу комісії по вирішенню 

спірних питань входять: голова – декан факультету (директор навчально-наукового 

інституту); завідувач кафедри (голова проектної групи?), за якою закріплено викладання 

навчальної дисципліни; викладач кафедри, який читає відповідну дисципліну, але не брав 

участь у проведенні цього підсумкового контролю; представник ради студентського 

самоврядування факультету. Заява має бути розглянута на засіданні комісії не пізніше 

наступного дня після її подання. За рішенням комісії на засідання може бути запрошений 

викладач-екзаменатор та/або здобувач. Здобувач, який подав заяву, має право бути 

присутнім при розгляді своєї заяви. 

Члени комісії аналізують представлені викладачем-екзаменатором записи здобувача 

при підготовці до відповідей. Повторне чи додаткове опитування здобувача при цьому 

комісією не проводиться. По завершенню розгляду питань поданої заяви, комісія на 

закритому засіданні проводить обговорення його результатів та приймає відповідне 

рішення.  

Результатом розгляду поданої заяви може бути прийняття комісією одного з двох 

рішень:  

- попереднє оцінювання рівня  здобувача па екзамені відповідає рівню й 

якості знань студента з даної навчальної дисципліни і не змінюється;  

- попереднє оцінювання знань здобувача на екзамені не відповідає рівню й 

якості знань здобувача з даної навчальної дисципліни і потребує повторного 

оцінювання. 

Повторне оцінювання проводиться комісією, склад якої призначає декан факультету, 

протягом 3-х днів після розгляду заяви. Після закінчення засідання комісії протокол із 

висновками щодо оцінювання екзаменаційних відповідей здобувача підписується всіма 

членами комісії, які брали участь у засіданні. 

 

5 ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ 

 

Всі відомості викладачами здаються до деканатів до 15
00

. 

В осінньому семестрі здаються відомості:  

    з семестрового модулю – в останній навчальний день 8-го та 15-го тижня 

семестру;  

    залікові – в останній день аудиторних занять поточного семестру.  

В весняному семестрі: 

    з семестрового модулю – в останній навчальний день 8-го та 15-го тижня семестру 

для 1 – 3 курсів першого (бакалаврського) рівня освіти та 1 курсу другого (магістерського) 

рівня освіти; в останній навчальний день згідно графіка навчання для 4 курсу першого 

(бакалаврського) рівня освіти;  

    залікові – в останній день аудиторних занять поточного семестру. 
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Екзаменаційні відомості заповнюються і надаються в деканати в день проведення 

екзамену до  15
00

. Складання екзамену здійснюється в присутності не менш, ніж двох 

викладачів кафедри, за якою закріплене викладання дисципліни. 

Відомості підписуються директором інституту (деканом факультету). 
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Одеський національний політехнічний університет 
 

Рівень вищої освіти:  перший (бакалаврський)  

Спеціальність (напрям підготовки): 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка   
Спеціалізація/освітня програма: Електричні машини в мехатронних системах  

Навчальна дисципліна: Електропостачання промислових підприємств 
 

 

 

 

Приклад оформлення білета на модульну контрольну роботу 

Додаток 1 
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Форма екзаменаційного білета 

 

Одеський національний політехнічний університет 
 

Рівень вищої освіти (вказується «перший (бакалаврський)»  чи «другий (магістерський))* 

Спеціальність (вказується номер і назва спеціальності)* 

Спеціалізація/освітня програма  (вказується назва спеціалізації, освітньої програми; якщо назви спеціалізації і 

освітньої програми співпадають, то назва вказується один раз)* 

Навчальна дисципліна  (вказується назва дисципліни)* 

 
 

                                             ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № (вказується номер)* 
 

1. (Формулюється перше теоретичне питання)* (вказується оцінка в балах за правильну відповідь) 

2. (Формулюється друге теоретичне питання)* (вказується оцінка в балах за правильну відповідь) 

….. 

4. (Формулюється завдання практичної частини)* (вказується оцінка в балах за правильну 

відповідь, розв’язання задачі) 
 

Затверджено на засіданні кафедри (вказується назва кафедри)* 

Протокол № (номер протоколу)* від (число)*  (місяць)* (рік) р. 

 

Завідувач кафедри          (підпис)*         (прізвище, ініціали)* 

Екзаменатор                         (підпис)*         (прізвище, ініціали)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:      Формат аркуша екзаменаційного білета, як правило,  А5. 

 

Якщо текст питань не вміщується на такий об’єм аркуша, допускається формат А4. 

Якщо завдання для практичної частини не вміщується на аркуші білета, 

допускається робити до нього додаток.  

 

* Замість тексту у дужках із зірочкою розміщується інформація за змістом.  

Ці примітки на аркуші білету не відтворюються. 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 
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Одеський національний політехнічний університет 
 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

Спеціалізація/освітня програма  Електричні машини в мехатронних системах 

Навчальна дисципліна  Електропостачання промислових підприємств  

 
 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12 
 

1. Що таке електопостачання та система електропостачання? Яким вимогам повинна 

відповідати система електопостачання? (15 балів) 

2. Як визначають розрахункові навантаження (активне, реактивне, повне) на четвертому 

та п’ятому рівнях електопостачання? (15 балів) 

3. Наведіть основні переваги та недоліки синхронних компенсаторів. (15 балів). 

4. Наведіть схеми мереж за системою ІТ. Які їх переваги та недоліки? (15 балів) 

5. Задача (умови приведені на окремому аркуші). (40 балів) 
 

Затверджено на засіданні кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту. 

Протокол № 1  від 29 серпня 2018 р. 

 

 

Завідувач кафедри                  О.М. Бесараб 

В. Г. Рудницький Екзаменатор                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 Приклад оформлення екзаменаційного білета 
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Задача  

до екзаменаційного білету № 12 (40 балів) 

з дисципліни ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 
 

 

 
Затверджено на засіданні кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту. 

Протокол № 1  від 29 серпня 2018 р. 

 

 

Завідувач кафедри                  О.М. Бесараб 

В. Г. Рудницький Екзаменатор                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад оформлення додатка до екзаменаційного білета 
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Одеський національній політехнічний університет 
Навчально-науковий інститут (факультет) 

Спеціальність   (вказується номер і назва спеціальності)*  

Навчальний рік   (вказується навчальний рік)*  

Курс (вказується номер курсу)*   Семестр (вказується семестр)* Група (вказується номер групи)*   

 

Відомість модульного контролю № (номер відомості)* 
 

Дисципліна (Назва дисципліни)* 

Підсумкову оцінку 

виставив (Прізвище І. Б. викладача)* 

Поточний контроль 

здійснив (Прізвище І. Б. викладача)* 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові 

Оцінка за 
перший 
модуль 

Оцінка у разі відпрацювання 
Оцінка за 

другий модуль 

Оцінка за 
підсумками 
модульних 
контролів 

1 перескладання 2 перескладання 

бал підпис бал підпис бал підпис бал підпис бал підпис 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

Підсумки 1-го модульного контролю:       

— модуль зарахований ( 30 бал)  студ.     

— модуль не зарахований ( 30 бал)  студ.     

— не атестовані ( 15 бал)  студ. Дата  
Директор 

(декан) 
 

 

Підсумки модульних контролів:       

— контроль зарахований ( 60 бал)  студ.     

— контроль не зарахований ( 60 бал)  студ.     

— не атестовані ( 30 бал)  студ. Дата  
Директор 

(декан) 
 

Додаток 4 
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* Замість тексту у дужках із зірочкою розміщується інформація за змістом.  

Ці примітки на аркуші відомості не відтворюються. 

 

 

 

 
Одеський національний політехнічний університет 

Навчально-науковий інститут (факультет) 

Спеціальність   (вказується номер і назва спеціальності)*  

Навчальний рік   (вказується навчальний рік)*  

Курс (вказується номер курсу)*   Семестр (вказується семестр)* Група (вказується номер групи)*   

 
 

ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ № (номер відомості)* 
 

з (назва навчальної дисципліни)* 
 

Форма підсумкового контролю (вказується «екзамен» або «залік»)*  

Викладач (вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який виставляє підсумкову оцінку)* 

Викладач (вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який здійснював поточний контроль)* 
 

№  

з/п 

Прізвище та ініціали 

здобувача 

№ індивідуального 

навчального плану  

Оцінка 

Підпис викладача за національною 

шкалою 

кількість  

балів за 

100- 

бальною 

шкалою 

ЄКТС 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       
 

Директор навчально наукового інституту/декан факультету       (підпис)*         (прізвище та 

ініціали)* 
 

 

 

 

Додаток 5 
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Підсумки складання екзамену (заліку)  

 

Екзаменатор (викладач)        (підпис)*          (прізвище та ініціали)* 

 

* Замість тексту у дужках із зірочкою розміщується інформація за змістом.  

Ці примітки на аркуші відомості не відтворюються. 

 

ВСЬОГО 

ОЦІНОК 
БАЛИ 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік 

 90–100 A 5 відмінно 

зараховано 

 82–89 B 
4 добре 

 75–81 C 

 67–74 D 
3 задовільно 

 60–66 E 

 35–59 FX 
2 незадовільно не зараховано 

 0 – 34 F 


