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Про внесення змін до Положення про систему оцінювання результатів 
навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відповідно до рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 
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НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до Положення про систему оцінювання результатів 

навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, затвердженого наказом ректора від 
14.09.2020 р. № 1/273 (далі – Положення), а саме: 

1) пункт 3.4 Положення викласти у такій редакції
«3.4. В РСО з дисципліни зазначаються критерії оцінювання заходів 
поточного контролю, правила отримання заохочувальних та 
штрафних балів, умови допуску здобувача до заліку або екзамену 
(відсутність заборгованостей з лабораторних робіт, комп’ютерних 
практикумів, з семестрового індивідуального завдання або 
мінімальна кількість балів), критерії оцінювання відповідей 
здобувача з окремих запитань/завдань залікової контрольної роботи 
або екзамену.»

2) пункт 3.7 Положення викласти у такій редакції
«3.7. РСО з дисципліни, семестровий контроль з якої передбачений у 
формі  заліку, для очної форми навчання розробляється за типом 
РСО-1 і включає оцінювання заходів поточного контролю з 
дисципліни впродовж семестру.»

3) пункт 3.16 Положення викласти у такій редакції
«3.16. Схему функціонування РСО з дисципліни із семестровим 
контролем у формі заліку (для очної форми навчання) надано у 
Додатку Б (п. Б.1).»

4) розділ 3 Положення доповнити пунктом 3.22 у такій редакції



«3.22. Для заочної форми навчання з дисципліни, семестровий 
контроль з якої передбачений у формі заліку, у випадку коли заходів 
поточного контролю не достатньо для оцінки результатів 
навчання, рекомендовано розробляти РСО за другим типом, що 
передбачає обов’язкову складову підсумкового оцінювання.»

2. Відділу супроводження порталу університету (Цуріна Н.О.) забезпечити 
розміщення нової редакції Положення на інформаційних ресурсах 
університету.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчальної 
роботи Мельниченка А.А.
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