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Контроль навчальних досягнень здобувачів професійної освіти як засіб 

стимулювання професійного зростання та особистісної зрілості 

Контрольні заходи, які проводяться в коледжі, визначають відповідність 

рівня набутих студентами знань, умінь та навичок вимогам нормативних 

документів і забезпечують своєчасне коригування навчального процесу. 

Контроль залишається важливою складовою навчальної діяльності студентів 

вищих навчальних закладів України. Перехід на нову модель навчання 

передбачає активність викладача не тільки при викладі нового навчального 

матеріалу, але і в процесі об'єктивного контролю результатів навчання, а також 

активність студентів під час  самостійної  роботи. Все це вимагає відповідної 

організації контролю навчальнопізнавальної діяльності і всього процесу 

навчання. Об'єктивне, всебічне оцінювання, яке здійснюється в ході 

різноманітного контролю знань, умінь та навичок , стимулює студентів до 

активної навчально-пізнавальної діяльності, до покращення результатів 

навчальних досягнень, розвитку відповідальності, формуванні мотивів 

навчання, професійного зростання та особистісної зрілості .    

 Семестровий контроль на  відділенні "Технологічна освіта і фізичне 

виховання" завершився згідно з графіком,  у відповідності з нормативними 

документами. Всі види контролю, що передбачені навчальним планом, 

реалізовано.   

  Контингент студентів. 

     Загальна кількість студентів зі спеціальності   Технологічна освіта на 

початок семестру становила 83 студента, на кінець – 80 студентів.    

Загальна кількість студентів зі спеціальності Фізичне виховання на початок 

семестру становила 84 студента, на кінець – 82 студента (з них 1 студент на 

контрактній основі).  

   Якісний показник.  

     Якісний показник успішності студентів спеціальності Технологічна освіта 

становить 66%.  У минулому семестрі за результатами аналогічного переліку 

дисциплін якісний показник  становив 55,2%. Покращився результат на 10,8%.  

Найвищий якісний показник у студентів 241 групи - 70,4%.  Найнижчий 

якісний показник  60,4% - у студентів 231 групи.  Але це дуже хороший 

результат для групи, яка мала стабільно  невисокі досягнення протягом періоду 

навчання.  

Якісний показник успішності  студентів спеціальності Фізичне  

виховання становить 54,8.%. Нажаль, а ні стабільності, а ні покрашення не 

спостерігається.  У минулому семестрі за результатами аналогічного переліку 

дисциплін якісний показник  становив 56,5%. Результат знизилися на 1,7%. 

Найвищий якісний показник мають студенти 331групи - 60,1%. Найнижчій 

показник мають студенти випускної  341 групи - 47,4%.  
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"Технологічна освіта" Показники з предметів та дисциплін.   

Загальний якісний пока́зник  знань студентів формується на основі  результатів  

кожного окремого предмета та дисципліни за наслідками семестрового 

контролю. 

Технологічна освіта: 

211 група - лише з 2 предметів відсоток  нижче 50%:  

укр. літ - 36%; укр. мова 44%. 

221 група з 6 предметів та дисциплін відсоток  нижче 50%:   

Найнижчі: українська мова - 38%, математика - 33%. 

231 група - лише з 2 дисциплін показник становить менше ніж 50%: 

іноземна мова -  39%, педагогіка - 44. 

241 група - нижче 50%  результатів немає. 

 

"Фізичне виховання" 

311 група - з 3 дисциплін показник нижче 50%. 

Найнижчі: математика - 30%,  українська мова - 35%. 

321 група -   з 7 дисциплін. 

Найнижчі: : математика - 20%, іноземна мова - 25%, укр. літ - 35%, 

анатомія - 38%.  

331 група - лише з  3 дисциплін якісний показник становить нижче 50%:  

методика навчання основ здоров'я, загальна фізіологія, психологія. 

Показник з даних дисциплін становить 48%. Зовсім не багато зусиль - і 

результат буде за 50%. 

341 група - 12 дисциплін із 17 показник нижчий за 50%. 

Найнижчі: іноземна мова за профспрямуванням - 24%,   

основи філософських знань - 29%, легка атлетика - 35%,  ТМФВ - 35%. 

 

Я проаналізувала результати семестрового контролю і визначила середній 

якісний показник кожної окремої комісії, враховуючи всі предмети та 

дисципліни, що викладалися студентам певної спеціальності. Показник на 

слайдах зображено від найвищого до найнижчого. Кожен викладач матиме 

змогу побачити, яку рейтингову позицію займає його циклова комісія. А голови 

предметно циклових комісій матимуть підстави проаналізувати  результати на 

засіданні комісії. 

 

014 Середня освіта 

(Трудове навчання та  технології) 

Предметно (циклова) комісія викладачів соціально-економічних дисциплін 

Середній бал - 79,00% 

Предметно (циклова) комісія викладачів загально технічних  

та спеціальних дисциплін 
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Середній бал - 75,48% 

 

Предметно (циклова) комісія викладачів фізичної культури та виховання  

з методикою навчання 

Середній бал - 67,00% 

Предметно (циклова) комісія викладачів іноземних мов з методикою 

навчання та зарубіжної літератури 

Середній бал - 64,40% 

Предметно (циклова) комісія викладачів фізико-математичних дисциплін 

Середній бал - 58,20% 

Предметно (циклова) комісія викладачів природничих дисциплін з 

методикою навчання 

Середній бал - 53,25 

Предметно (циклова) комісія викладачів психолого-педагогічних  

дисциплін 

Середній бал - 50,00% 

Предметно (циклова) комісія викладачів української літератури та 

української мови з методикою навчання                     Середній бал - 45,00% 

 

 

014 Середня освіта 

(Фізична культура)  

Предметно (циклова) комісія викладачів природничих дисциплін  

з методикою навчання 

Середній бал - 54,92%  

Предметно (циклова) комісія викладачів фізичної культури та виховання  

з методикою навчання 

Середній бал - 53,77%  

Предметно (циклова) комісія викладачів соціально-економічних дисциплін 

Середній бал - 53,00% 

 

Предметно (циклова) комісія викладачів психолого-педагогічних 

дисциплін 

Середній бал - 51,83% 

 

Предметно (циклова) комісія викладачів української літератури та 

української мови з методикою навчання 

Середній бал - 47,50% 

Предметно (циклова) комісія викладачів іноземних мов з методикою 

навчання та зарубіжної літератури 

Середній бал - 40,20% 
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Предметно (циклова) комісія викладачів фізико-математичних дисциплін 

Середній бал - 35,00% 

 

Абсолютна успішність.  

    Абсолютна успішність студентів відділення  за результатами 

семестрового контролю  становить 100%. Безумовно, цьому сприяло те, що 

в умовах дистанційного навчання викладачі, розуміючи серйозність 

ситуації з короновірусом, не ставили семестрових негативних оцінок. 

Думаю, що за інших обставин, абсолютна успішність не становила 100%. 

 

Середні бал. 

   Середні бал успішності студентів зі спеціальності Технологічна освіта за 

наслідками семестрового контролю становить 3,9. Був 3,8 . 

    У студентів зі спеціальності Фізичне виховання середній бал становить  

3,7.Залишився без змін. 

 

Технологічна освіта.   За результатами семестрового контролю на 

"відмінно" показали результати 2 студента:  Курильчук Павло 241 група та 

Возьний Тарас 211 група. 

 

Загальний аналіз результатів успішності показав наступне. 

19 студентів навчаються без "трійок ". Було 16 студентів 

10  студентів мають 1-2 "трійки".  Було 9 студентів. 

Звернути увагу! 

241 Зінченко - вища математика, Карасьов - педагогіка. 

231 Бура - іноземна мова, Бабич - педагогіка. 

211 Кришевич - українська література, Нековалев - комп'ютерні 

мережі. 

 У студентів спеціальності Фізичне виховання результати наступні: 

навчання з відмінними результатами закінчила студентка 331 

групи  Гриневич Олена. 

18   навчаються без "трійок". Було 17студентів. 

11  студентів навчаються з 1 - 2  "трійками". Було 7. 

Нажаль, окремі студенти мали лише одну "3" :  

341 Гекалюк, Бідюк, Головень - іноземна мова.  

Савіцький - філософія. 

321  Дем'янчук - іноземна мова.  

Дяденко, Опанасенко - з математики.  

311 Купрієнко - математика. Рябой - фізкультура. 
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У ситуації, коли студент має лише одну трійку, повинен вчасно 

спрацювати куратор. Не завжди  викладач  знає про таку ситуацію, а 

хлопці не просять перездати. Часто їх потрібно стимулювати до 

покращення оцінок і контролювати. 

           Призначення академічних стипендій 

  Завершенням семестрового  контролю є призначення академічних 

стипендій студентам. Академічна стипендія призначається відповідно Правил 

призначення і виплати стипендій, матеріальної допомоги, премій студентам  

Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я.Франка 

Житомирської обласної ради  затвердженого наказом директора від 06.01.2017 

року за № 55 (зі змінами) та на підставі сформованого рейтингу, що 

складається з середнього балу успішності та додаткових балів за наукову, 

спортивну та громадську  діяльність. 45% студентів, що навчаються за 

державним замовленням, призначається за певною спеціальністю та 

відповідним курсом. Оскільки на кожному курсі окремої спеціальності є лише 

по одній групі, тому і  нарахування 45% стипендій відбувається у межах однієї 

групи.   

Стипендіальний фонд на відділені "Технологічна освіта та фізичне 

виховання за наслідками семестрового контролю становить  

Академічні стипендії: 

Технологічна освіта  

211 група – 11 студентів (100%) 

221 група – 8 студентів (80%) 

2 стипендії не використано. 

231 група – 8 студентів (100%) 

241 група -  6 студентів (100%)    

 

Всього 33 студенти (з 35 ст.) 

Фізичне виховання 

311 група – 9 студентів ( 100%)      

321 група – 6 студентів (70%) 

3 стипендії не використано 

331 група –  9 студентів (100%) 

341 група -  6 студентів   (90%) 

1 стипендія не використана 

Всього  30 студентів (з 34ст.) 

 

На відділенні навчаються соціально незахищені студенти,  які у 

відповідності до закону отримують соціальні стипендії, а саме: 

6 студентів  із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського 

піклування;  

6 студенти із числа осіб, батьки яких мають статус учасників бойових дій; 

1 студент із числа осіб, віднесених до категорії 1 відповідно до статті 20 Закону 

України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали  внаслідок 

Чорнобильської катастрофи".  

7 студентів із сімей, які отримуються соціальну допомогу як мало забезпечені. 
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Проект рішення 

1. Інформацію завідувачів відділення взяти до відома та обговорити 

на засіданнях циклових комісій. Особливу увагу звернути на 

причини низької успішності студентів та шляхи підвищення якості 

підготовки фахівців. Голови предметних та циклових комісій, 

викладачі. 

2. Продовжити практику розгляду питань успішності студентів на 

засіданнях педагогічної ради коледжу. Завідувачі відділення.  

3. Оновлювати та вдосконалювати систему поточного контролю 

якості знань, умінь та навичок з навчальних предметів та фахових 

дисциплін. Викладачі. 

4. Підвищити рівень організації і проведення консультаційної роботи 

зі студентами, які мають недостатній рівень знань. Голови 

предметних та циклових комісій, викладачі. 

 

 


