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Пункт 4.2.2. Семестровий контроль викласти в наступній редакції: 

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену 

(іспиту), диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної 

дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного програмою навчальної 

дисципліни в терміни, встановлені навчальним планом.  

Семестровий екзамен (іспит)– це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної 

дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід. Екзамени 

складаються студентами в період екзаменаційних сесій, передбачених 

навчальним планом. Екзамени проводяться згідно з розкладом екзаменаційно-

залікової сесії, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, як 

за місяць до початку сесії. Порядок і форми проведення екзаменів визначаються 

закладом фахової передвищої освіти. Коледж може встановлювати 

індивідуальні терміни складання екзаменів (заліків), наприклад, у зв’язку з 

хворобою здобувача під час екзаменаційної сесії, відсутності здобувача освіти в 

Коледжі під час сесії з ініціативи Коледжу, за заявою здобувача про дострокове 

складання екзамену та під час надзвичайних ситуацій. 

Здобувачі, які не з’явились на екзамени без поважних причин, вважаються 

такими, що одержали незадовільну оцінку. 

Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що 

полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної 

дисципліни. Семестровий диференційований не передбачає обов’язкову 

присутність студентів.  

Семестровий залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці 

засвоєння студентом навчального матеріалу на лекційних, практичних, 

семінарських заняттях та самостійної роботи.  

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної 

навчальної дисципліни (семестрового екзамену, диференційованого заліку або 

заліку) за умови виконання ним всіх видів робіт, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни на семестр та вимог рейтингової системи 

оцінювання знань. Коледж може встановлювати студентам індивідуальні 

терміни складання заліків та екзаменів.  

Результати складання екзаменів і диференційованих заліків для предметів за 

освітньою програмою профільної середньої освіти та предметів інтегрованих з 

нею оцінюються за 12-бальною шкалою, для дисциплін інших циклів 

оцінювання здійснюється за національною чотирибальною шкалою, шкалою 

ЄКТС (з урахуванням розподілу балів за 100-бальною шкалою), заліків – за 

двобальною шкалою («зараховано», «не зараховано») і вносяться в 



екзаменаційну відомість, залікову книжку, індивідуальний навчальний план, 

навчальну картку та журналу обліку роботи академічної групи та викладачів в 

колонки з надписом Екзамен (Іспит) або Залік.  

Кожна навчальна дисципліна підготовки здобувачів початкового рівня вищої 

освіти, незалежно від загальної кількості годин та кількості змістових модулів, 

оцінюється за 100-бальною шкалою. Якщо за навчальним планом 

передбачається дві та більше форм семестрового контролю з дисципліни, кожен 

семестр оцінюється за 100-бальною шкалою. Максимально можлива кількість 

балів за  всі види навчальної діяльності становить 70 балів і 30 балів від 

загальної кількості балів припадає на підсумковий контроль.  

У відомість успішності, залікову книжку/індивідуальний навчальний план 

студента, навчальну картку студента виставляється підсумкова оцінка за 

національною чотирибальною шкалою, 100-бальною шкалою та шкалою ЄКТС.  

Студентам, які одержали під час сесії незадовільні оцінки, дозволяється 

ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру. 

Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної 

дисципліни: один раз викладачу, другий раз – комісії, яка створюється 

заступником директора з навчальної роботи. Студенти, які не з’явились на 

підсумковий контроль без поважних причин, вважаються такими, що одержали 

незадовільну оцінку. Якщо студент не скористався можливістю повторного 

складання екзамену (заліку) або за результатами повторного оцінювання 

отримав незадовільну оцінку, він відраховується за невиконання 

(індивідуального) навчального плану. 


