


  

Положення 

про контрольні  заходи 

  організації освітнього процесу в  

КЗЛОР “Самбірський фаховий педагогічний коледж 

 імені Івана Филипчака” 
 

Відповідно до Положення про організацію навчального процесу у 

вищих навчальних закладах навчальний процес у коледжі – це система 

організаційних та дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту 

освіти на освітньо-кваліфікаційному рівні «молодший спеціаліст» відповідно 

до державних стандартів освіти, який базується на принципах науковості, 

гуманізму, демократизму, наступності та безперервності. 

Навчальний процес має два головні аспекти: навчання як системна 

цілеспрямована діяльність циклових комісій, що передбачає передачу 

студентам наукових знань, формування їх професійних та особистісних 

якостей і учіння як навчальну діяльність студентів. 

Компетентнісний підхід до формування змісту та організації 

навчального процесу передбачає результативну складову. Метою навчання у 

коледжі є формування предметних, міжпредметних та професійних 

компетентностей. Рівень компетентності як результат навчальної діяльності 

студента виявляється в процесі оцінювання.  

Основні функції оцінювання:   

 контролююча – визначає рівень навчальних досягнень ; 

 навчальна – сприяє повторенню та систематизації знань, вдосконаленню 

умінь та навичок; 

 діагностико-коригувальна – виявляє прогалини, вносить корективи, 

спрямовані на їх усунення; 

 стимулювально-мотиваційна – формує позитивні мотиви навчання; 

 виховна – сприяє формуванню умінь працювати, застосовувати 

прийоми контролю і самоконтролю, рефлексії навчальної діяльності. 
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При оцінюванні навчальних досягнень слід враховувати:  

 характеристики відповіді – правильність, логічність, 

обґрунтованість,цілісність; 

 якість знань – повнота, глибина, гнучкість, системність,міцність; 

 сформованість ключових,  загальнонавчальних та предметних 

компетентностей; 

 рівень володіння розумовими операціями – вміння 

аналізувати,синтезувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки тощо; 

 досвід творчої діяльності ; 

 самостійність оцінних суджень.  

  Завдання педагогічного колективу: 

• створити таку робочу атмосферу, щоб студент працював системно,  

рівень його знань, практичних умінь і навичок контролювався  систематично 

на всіх етапах навчання; 

• створити атмосферу взаємної вимогливості між студентом і викладачем, 

підвищити  відповідальність кожного  за якісний рівень навчання; 

• привчити студентів до самостійної роботи над навчальним матеріалом, 

систематичної роботи з літературними джерелами та інформаційними 

ресурсами.   

Періодичність і терміни проведення контрольних заходів визначаються 

робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.  

1. Основними видами оцінювання навчальних досягнень студентів є 

поточний та підсумковий контроль (тематична, модуль, семестровий 

контроль), державна підсумкова атестація з предметів загальноосвітнього 

циклу та державна атестація. 

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється відповідно 

до критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів у системі загальної 

середньої освіти   України  (лист  Міністерства освіти і науки України           

№ 1/11-7407 від  08.09.2009).  

2. Поточний контроль здійснюється під час проведення 

практичних,  лабораторних та семінарських занять. Мета поточного 

контролю – перевірка  рівня підготовленості студентів з певних розділів чи 
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тем навчальної програми,   виконання конкретних завдань. Система та форми 

проведення поточного контролю (усна або письмова відповідь, тест і т. п.) 

визначаються цикловими комісіями з урахуванням специфіки навчальної 

дисципліни. Критерії та норми оцінювання навчальних досягнень студентів є 

одним із розділів робочих навчальних програм.  Поточна оцінка 

виставляється до журналу академічної групи в колонку з 

надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося 

оцінювання студентів. У разі відсутності студента на занятті він може 

отримати оцінку пізніше, якщо це – контрольна робота, лабораторна або 

практична робота чи здача обов’язкового нормативу, про що є відповідний 

запис на правій сторінці журналу академічної групи. 

3. Тематична (для предметів загальноосвітнього циклу)  або модуль 

як форма підсумкового контролю застосовується після закінчення логічно 

завершеної частини лекційних, практичних, семінарських та лабораторних 

занять з певної навчальної дисципліни на підставі поточного контролю. Як 

правило, виставляються дві такі оцінки за семестр. Тематична або модуль   

виставляється до журналу академічної групи в колонку з відповідним   

надписом  без дати. Графіки виставлення  тематичних і модулів голови 

циклових комісій подають заступнику директора з навчальної роботи та 

завідувачам відділень на початку кожного семестру. 

При виставленні тематичної  або модуля   враховуються всі види 

навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. 

При цьому проведення окремої тематичної  атестації або модульного 

контролю  при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається. 

Якщо  студент  відсутній  на  заняттях без поважних причин протягом  

вивчення  теми,  не  виконав  вимоги навчальної програми, у колонку з 

надписом тематична або модуль   виставляється н/а (не атестований).     

Тематична або модуль  корекції не підлягає. 

За умови відсутності студента на заняттях з поважної причини, що 

підтверджується документально (не більше місяця в семестрі), виставлення 



4 

 

даного виду підсумкового контролю може бути продовжено на термін, 

визначений в робочому порядку завідувачами відділень. 

 

3. Семестровий контроль 

 Оцінка за семестр   виставляється без дати до журналу академічної 

групи в колонку з надписом І семестр, II семестр  і т.д. на підставі 

тематичного чи модульного контролю.  Якщо студент був відсутній на 

заняттях протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр 

чи II семестр виставляється н/а (не атестований), що відповідає негативній 

оцінці. 

 Семестровий залік (семестровий диференційований залік) 

виставляється на підставі тематичного чи модульного контролю і не 

передбачає обов’язкову присутність студентів та їх  додаткове  опитування.  

Результати складання заліків оцінюються за двобальною шкалою (зараховано, 

незараховано), а диференційованого заліку - за чотирибальною шкалою 

оцінювання (5 (відмінно), 4 (добре), 3 (задовільно), 2 (незадовільно)). 

Екзаменаційна сесія – це період підведення підсумків навчальної 

роботи студентів протягом семестру. 

Cеместровий екзамен – це одна з основних форм підсумкового контролю 

рівня і якості засвоєння студентами теоретичних знань та практичних умінь і 

навичок з окремої навчальної дисципліни за семестр. Тривалість і терміни 

проведення екзаменаційної сесії визначаються робочими навчальними 

планами спеціальностей. Семестрові екзамени проводяться за окремим 

розкладом, який затверджується заступником директора з навчальної роботи і 

доводиться до відома викладачів та студентів не пізніше як за місяць до 

початку екзаменаційної сесії. Перерва між екзаменами, необхідна студентам 

для самопідготовки, повинна становити не менше двох-трьох днів. Перед 

кожним екзаменом проводиться консультація. Результати складання екзаменів 

вносяться до екзаменаційної відомості, залікової книжки, на відповідну 
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сторінку журналу та в особову картку студента за чотирибальною шкалою 

оцінювання (відмінно, добре, задовільно, незадовільно).  

Допуск до екзаменаційної сесії оформляється наказом директора в 

такому порядку:  

 студент допускається до семестрового екзамену, якщо він виконав 

усі вимоги навчального плану і атестований з  даної дисципліни  позитивно;  

 студент не  допускається до семестрового екзамену, якщо він має 

негативну оцінку за семестр з даної навчальної дисципліни; 

 якщо незадовільних оцінок не більше двох з  інших  дисциплін, то 

студент   допускається до екзаменаційної сесії умовно; 

 студент не допускається до екзаменаційної сесії, якщо  у нього  

більше двох  незадовільних оцінок за семестр;    

  до здачі іспиту з даної дисципліни студент не допускається, поки 

академічна заборгованість за семестр не буде ліквідовано згідно з графіком, 

складеним завідувачами відділень та затвердженим заступником директора  з 

навчальної роботи; 

 повторне складання екзамену з метою ліквідації академічної 

заборгованості проводиться не більше двох разів: перший раз – викладачеві, 

другий раз – комісії, яка створюється завідувачем відділення та погоджується 

заступником директора з навчальної роботи; результат повторного складання 

іспиту вносяться в окрему екзаменаційну відомість; результат повторного 

складання іспиту не може бути підставою для нарахування стипендії; 

 ліквідація академічної заборгованості з навчальної дисципліни, 

яка не виносилась на екзаменаційну сесію, проводиться не більше двох разів: 

перший раз – викладачеві, другий раз – комісії, яка створюється завідувачем 

відділення та погоджується заступником директора з навчальної роботи; 

результат повторного складання вносяться в окрему екзаменаційну відомість; 

ліквідація академічної заборгованості з навчальної дисципліни не може бути 

підставою для нарахування стипендії; 
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 академічна заборгованість повинна бути ліквідована до початку 

наступного семестру згідно з розкладом, складеним завідувачем відділення;  

 

 ліквідація академічної заборгованості з навчальної дисципліни 

проводиться у письмовій формі; викладач-екзаменатор готує завдання, які 

охоплюють зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Завдання 

погоджуються на засіданні циклової комісії.  

 

 складання іспитів поза екзаменаційною сесією допускається у 

зв’язку з поважними причинами (хвороба, сімейні обставини, відрядження); 

 якщо студент не з’явився на екзамен без поважних причин,   в 

екзаменаційній відомості робиться запис «не  з’явився»; оцінка в цьому разі 

вважається незадовільною. 

 

 студент відраховується з навчального закладу, якщо за 

результатами семестрового контролю він має більше двох негативних оцінок.  

За результатами семестрового контролю та екзаменаційної сесії  

керівник навчальної  групи складає семестрову відомість із зазначенням 

середнього балу успішності.   

 

 

4. Державна підсумкова атестація 

 

 Державна підсумкова атестація проводиться відповідно до 

Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів 

загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах I-II р.а., які 

здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної освіти (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 07.07.2010р. №675). Державна 

підсумкова атестація (ДПА)  проводиться з: української мови (обов’язково), 

історії України або математики (обов’язково) та одного предмета 

загальноосвітньої підготовки за вибором. 

 проведення ДПА відбувається під час літньої екзаменаційної сесії на 

другому курсі; 

 до складання ДПА допускаються студенти, які виконали вимоги 

навчального плану щодо загальноосвітньої підготовки та не мають 

негативних оцінок з предметів загальноосвітнього циклу; 
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 ДПА з кожного предмета проводиться у формі, визначеній 

педагогічним коледжем:   

      українська мова – диктант,   українська література – усно,                                                                          

історія України – усно,   біологія – усно,   математика – письмово; 

 завдання для проведення ДПА розробляються цикловими комісіями 

відповідно до робочих навчальних програм і затверджується директором 

коледжу; 

 результати атестації оцінюються за 12-бальною шкалою відповідно до 

норм та критеріїв оцінювання та заносяться до протоколу, який підписують 

голова та члени атестаційної комісії;  

Виставлення оцінки за державну підсумкову атестацію здійснюється у 

журналі академічної групи в колонці з надписом ДПА без зазначення дати; 

 підсумкові бали виставляються у додаток до атестата про повну 

загальну середню освіту на підставі семестрових балів незалежно від 

результатів ДПА; 

 бали за атестацію виставляються у додаток окремо; 

 атестати про повну загальну освіту одержуються коледжем після 

закінчення студентом другого курсу і зберігаються в особовій справі студента 

до закінчення ним навчання; 

 студенти, які одержали під час атестації один, два, три бали, 

допускаються до повторної атестації, яка проводиться до початку 

наступного семестру за встановленим розкладом; 

 студенти, які одержали під час повторної атестації один, два, три бали, 

відраховуються з педагогічного коледжу; 

 студенти, які хворіли під час атестації, зобов’язані подати медичну 
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довідку, на підставі якої їм надається право пройти ДПА до початку 

наступного семестру; 

 Звільнення від атестації. Студенти, які беруть участь у міжнародних 

олімпіадах,спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають статус 

міжнародних і проходять у період атестації, атестуються на підставі 

семестрових балів. Учасники весняних відбірково-тренувальних зборів з 

підготовки до олімпіад, спортивних змагань, конкурсів, що мають статус 

міжнародних, звільняються від атестації. 

 учасники всеукраїнських олімпіад, конкурсів серед студентів вищих 

навчальних закладів I-II р.а. звільняються від атестації з відповідних 

предметів. 

 підставою для звільнення є рішення педагогічної ради, на основі якого 

видається наказ директора коледжу. 

 

5. Державна атестація студента 

 Державна атестація студента здійснюється після завершення ним 

навчання  у коледжі за формою, передбаченою навчальними планами 

спеціальностей. Державна кваліфікаційна комісія оцінює рівень науково-

теоретичної і практичної підготовки випускників, вирішує питання про 

присвоєння їм кваліфікації відповідного освітньо- кваліфікаційного рівня та 

видачу відповідного державного документа.  

До складання державних екзаменів та захисту дипломних робіт 

допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.   

У державну кваліфікаційну комісію перед початком державних 

екзаменів подаються: 

- список студентів, допущених до державної атестації; 
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- зведена відомість про виконання студентами навчального плану та 

отримані ними оцінки (середні зважені оцінки) з теоретичних навчальних 

дисциплін, різних видів практик, курсових робіт; 

- відгук керівника про дипломну роботу. 

Державні екзамени проводяться за завданнями або екзаменаційними 

білетами, складеними цикловими комісіями згідно з навчальними програмами 

та затвердженими директором коледжу. 

Результати складання державного екзамену та захисту дипломної 

роботи визначаються оцінками 5 (відмінно), 4 (добре), 3 (задовільно), 2 

(незадовільно) і оголошуються в день їх проведення після оформлення 

протоколу засідання державної комісії. 

Отримання студентом незадовільної оцінки з попереднього 

державного екзамену не позбавляє його права проходити наступні етапи 

державної атестації. У таких випадках студент відраховується з коледжу як 

такий, що виконав навчальний план, але не пройшов державної атестації. 

Повторне складання державного екзамену дозволяється протягом трьох років, 

але не раніше, як під час наступної державної атестації. 

 

 6. Диплом з відзнакою 

Державний документ з відзнакою видається студенту, який отримав 

підсумкові оцінки “відмінно” не менше як з 75% усіх навчальних дисциплін 

та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших 

навчальних дисциплін та індивідуальних завдань – оцінки “добре”, склав 

державні екзамени, захистив дипломний проект (роботу) з оцінками 

“відмінно”, а також виявив себе в науковій (творчій) роботі, що 

підтверджується рекомендацією циклової комісії. 

 

    

Заступник директора з навчальної роботи                      О.М.Собковська 

 


