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І. Загальні положення  

 

1.1. Рубіжний контроль знань, умінь і навичок (атестація) є проміжною формою 

контролю в системі роботи студентів протягом семестру.  

 

1.2. Рубіжний контроль сприяє підвищенню рівня ефективності навчально-

виховного процесу, мотивації студентів до навчання, виявляє стан успішності та якості 

засвоєння поточного навчального матеріалу. 

 

1.3. Результати рубіжного контролю враховуються під час моніторингу навчальної 

діяльності студента.  

 

1.4. Аналіз результатів рубіжного контролю дозволяє об'єктивно оцінити ступінь 

відповідності рівня підготовки студентів вимогам Державного освітнього стандарту.  

 

ІІ. Мета та призначення рубіжного контролю 

 

2.1. Головним завданням рубіжного контролю є перевірка ефективності освоєння 

вимог Державного освітнього стандарту й підвищення якості навчального процесу.  

 

2.2. Дані рубіжного контролю служать засобом забезпечення ритмічної навчальної 

роботи студентів, підвищення мотивації студентів в освоєнні освітніх програм, виховання 

в них навичок чіткої організації праці, своєчасного виявлення відстаючих і надання їм 

допомоги у вивченні навчального матеріалу.  

 

2.3. Проведення рубіжного контролю спрямовано на вирішення наступних завдань:  

- перевірка результатів та якості засвоєння студентами поточного навчального 

матеріалу; 

- стимулювання самостійної роботи студентів і допомога у більш цілеспрямованій 

підготовці до закінчення семестру; 

- підвищення відповідальності циклових комісій і викладачів за якість організації 

навчального процесу та поліпшення якості організації навчального процесу (за 

результатами контролю). 

 

 

 



ІІІ. Організація та строки проведення рубіжного контролю знань, умінь і 

навичок студентів 

 

3.1. Атестація студентів проводиться двічі за навчальний семестр (на 8 та 16 

тижнях кожного семестру) на ІІ-ІV курсах за всіма навчальними дисциплінами фахової 

підготовки, що вивчаються в даному семестрі. 

Адміністрація залишає за собою право змінювати строки рубіжного контролю у 

випадку зміни календарних планів.  

 

3.2. Атестаційна оцінка виставляється на останньому занятті атестаційного тижня. 

 

3.3. Під час виставлення атестаційної оцінки враховуються всі види навчальної 

діяльності, що підлягають оцінюванню протягом вивчення тем. 

Незадовільні оцінки або "н" із практичних та лабораторних занять повинні бути 

перездані студентом та перекриті викладачем веред виставленням позитивної атестаційної 

оцінки. 

Атестаційна оцінка виставляється як середнє арифметичне поточних оцінок. У 

випадку, якщо середнє арифметичне поточних оцінок складає, наприклад, 3,5 або 4,5 бала, 

атестаційна оцінка виставляється на користь студента.  

Якщо студент був відсутній на заняттях протягом вивчення тем або не виконав 

вимоги навчальної програми, у колонку з надписом "Атестація" виставляється н/а (не 

атестований).  

Атестаційна оцінка 2 (незадовільно) або н/а підлягають корегуванню, яке 

вписується в колонку з надписом «Переатестація».  

Оцінка 2 (незадовільно) може бути переатестована лише на оцінку не більше ніж 3 

(задовільно). 

Незадовільні оцінки або н/а студент повинен ліквідувати протягом 10 днів після 

виставлення атестації. 

 

3.4. Рубіжний контроль передбачає оптимальне накопичення оцінок кожного 

студента шляхом використання різних форм перевірки знань, умінь та навичок. 

 

3.5. Рубіжний контроль знань проводиться на підставі не менше 8-ми занять і (або) 

на підставі трьох і більше оцінок . Якщо на момент проведення рубіжного контролю знань 

проведено менше 8-ми навчальних занять, атестація з предмета може виставляться, якщо 

студенти мають не менше трьох оцінок.  

Обов’язковому оцінюванню підлягають практичні, лабораторні, семінарські 

заняття, під час проведення яких здійснюється поточний контроль. 

 

3.6. Викладач зобов'язаний виставити атестацію у терміни, зазначені в 

розпорядженні як день проведення атестації. 

 

3.7. Протягом наступного за днем рубіжного контролю робочого дня викладач 

проводить детальний аналіз атестації зі своєї дисципліни та здає його голові циклової 

комісії (ГЦК) . 

 

3.8. Куратор навчальної групи оформляє атестаційну відомість та здає у 

встановленій формі завідувачу відділення через два дні після дня рубіжного контролю. 

 

3.9. Завідувачі відділень на підставі матеріалів, що надали куратори навчальних 

груп, готують наказ за підсумками рубіжного контролю знань, умінь і навичок студентів 

відділень не пізніше, ніж після закінчення 5-ти днів з моменту проведення атестації 

студентів. 

 



3.10. ГЦК протягом наступного за атестацією тижня організовують у циклових 

комісіях роботу з обговорення результатів рубіжного контролю з розробкою на їхній 

основі адекватних заходів щодо вдосконалення якості викладання дисциплін.  

Результати роботи щодо вдосконалення якості викладання дисциплін 

заслуховуються на засіданні педагогічної ради. 

 

ІV. Відповідальність посадових осіб під час організації та проведенні 

рубіжного контролю знань, умінь і навичок студентів 

 

4.1. Загальне керівництво з організації рубіжного контролю знань, умінь і навичок 

у ВКНЗ "Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка" Житомирської обласної 

ради  покладається на завідувачів відділеннями. 

 

4.2. Завідувач відділення відповідає за: 

- встановлення термінів проведення рубіжного контролю розпорядженням по 

коледжу; 

- дотримання термінів проведення рубіжного контролю відповідно до дійсного 

Положення; 

- своєчасний та якісний оперативний облік і контроль проведення рубіжного 

контролю знань, умінь і навичок студентів; 

- своєчасну і якісну підготовку наказу за наслідками атестації та здачу його в 

терміни, встановлені дійсним Положенням. 

 

4.3. Викладач відповідає за: 

- своєчасне, об'єктивне й акуратне виставлення оцінок з рубіжного контролю знань, 

умінь і навичок студентів відповідно до дійсного Положення; 

- своєчасне проведення аналізу рубіжного контролю з наступним звітом ГЦК;  

- розробку й проведення заходів, спрямованих на вдосконалення якості викладання 

дисципліни, визначення необхідних обсягів і форм індивідуальних занять зі студентами, 

що мають незадовільні оцінки, не атестації. 

 

4.4. Куратор навчальної групи відповідає за: 

- своєчасне та якісне оформлення атестаційної відомості та його здачу у 

встановленій формі завідувачу відділення у терміни, встановлені дійсним Положенням; 

- забезпечення своєчасної ліквідації студентами навчальної групи незадовільних 

оцінок (або н/а) за результатами атестації. 

 

4.5. Голова циклової комісії відповідає за: 

- своєчасну та якісну організацію роботи з аналізу результатів рубіжного контролю 

в циклових комісіях; 

- контроль індивідуальної роботи зі студентами відповідно до заходів, розроблених 

викладачами комісії.  

 

4.6. У випадку порушення дійсного Положення про рубіжний контроль завідувач 

відділення зобов'язаний у встановленому порядку (доповідна записка) інформувати 

заступника директора з навчальної роботи. 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні педагогічної ради ВКНЗ "Коростишівський 

педагогічний коледж імені І.Я.Франка" Житомирської обласної ради. 

 

Протокол №____ від __________2014 р. 


