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про порядок, методику і проведення заліків та екзаменів
І. Загальні положення
Це положення розроблене відповідно до «Положення про організацію
навчального процесу у вищих навчальних закладах» затвердженого наказом
Міністерства освіти України №161 від 2 червня 1993 року.
У положенні розглядаються питання організації, проведення і підбиття
підсумків заліково-екзаменаційних сесій.
1. Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену,
диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в
обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни,
встановлені навчальним планом.
Семестровий екзамен - це форма підсумкового контролю засвоєння
студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної
дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід.
Семестровий диференційований залік - це форма підсумкового
контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з
певної дисципліни.
Семестровий диференційований залік планується при відсутності
модульного контролю та екзамену і не передбачає обов'язкову присутність
студентів.
Семестровий залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в
оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на підставі
результатів виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських
або лабораторних заняттях. Семестровий залік планується при відсутності
модульного контролю та екзамену і не передбачає обов'язкову присутність
студентів.
Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної
навчальної дисципліни /семестрового екзамену, диференційованого заліку або
заліку/, якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом із цієї
навчальної дисципліни.
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3. Екзамени проводяться згідно з розкладом. Розклад екзаменів складається
завідувачами відділень та затверджується заступником директора з навчальної
роботи і доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше як за місяць до
початку екзаменів.
Розклад ліквідації академічної заборгованості складається по закінченню
екзаменаційної сесії.
4. Заліки проводяться по закінченні читання лекцій та проведенні
практичних і лабораторних занять. Залік не передбачає обов’язкову присутність
студентів на ньому.
Після закінчення заліково-екзаменаційної сесії встановлюється термін для
ліквідації академічної заборгованості з дисциплін, винесених на заліки та
екзамени.
Студент,

який

не

склав

у

встановлений

термін

заліків

підлягає

відрахуванню з коледжу.
5. При явці на екзамени і заліки студенти зобов’язані мати при собі
залікову книжку, яку вони подають екзаменатору перед початком екзамену.
Приймання екзаменів та заліків повинно проводитися лише групами.
Присутність на екзаменах і заліках інших осіб, крім екзаменаторів і завідувачів
відділеннями, заступника директора з навчальної роботи без дозволу диктора,
забороняється.
Результати письмового складання екзамену /заліку/ доводяться до відома
студентів не пізніше як наступного після екзамену дня.
8. Екзамени приймаються особами, викладають в даній групі. Якщо курс
читається кількома викладачами, екзамен може проходити з їх участю, але
виставляється одна оцінка.
9. Студентам, які не могли скласти заліки і екзамени у встановлений
термін через хворобу чи з інших поважних причин /сімейні обставини, стихійні
лиха/,

що

документально

підтвердженні,

наказом

директора

складання

екзаменів і заліків відтерміновується на наступну заліково-екзаменаційну
сесію.
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Позитивні оцінки заносяться в заліково-екзаменаційну відомість, залікову
книжку.
Незадовільна

оцінка

виставляється

лише

в

заліково-екзаменаційну

відомість.
Неявка на екзамен відмічається в екзаменаційній відомості словами «не
з ’явився» і підписом екзаменатора.
Студенти, які не з ’явились на екзамен без поважних причин, вважаються
такими, що одержали незадовільну оцінку. В цьому випадку незадовільну
оцінку виставляє в заліково-екзаменаційній відомості завідувач відділення.
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приймаються від них завідувачами відділень.
12. Залік з практики виставляється на основі результатів захисту
студентами звітів в комісії, призначеній директором коледжу.
Комісія приймає залік у студентів протягом після практики.
Диференційована оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну
відомість і в залікову книжку студента.
Студенту, який не виконав програми практики з поважних причин, може
бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов,
визначених коледжем.
Студент,

який

при

повторному

проходженні

практики

отримав

незадовільну оцінку за практику в комісії, відраховується з коледжу.
Студенти, які не виконали програми практики і отримали незадовільну
оцінку при захисті звіту і, крім того, отримали дві незадовільні оцінки з
семестрових екзаменів відраховуються з коледжу.
14. Повторне складання екзамену з метою підвищення позитивної оцінки
не дозволяється.
Студентам, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до
початку наступного семестру згідно з затвердженим графіком. Повторне
складання екзаменів допускається не більш як два рази з кожної дисципліни:

один раз викладачеві, другий - комісії, яка створюється деканом факультету.
До складання іспитів на комісії допускаються студенти, які одержали не більше
як дві незадовільні оцінки.
21. Директор коледжу, заступник директора з навчальної роботи,
завідувачі відділеннями та голови циклових комісій під час екзаменаційної сесії
вивчають якість підготовки студентів та планують заходи, що забезпечують
дальше поліпшення навчального процесу.
Результати екзаменів та пропозиції щодо поліпшення навчального
процесу після сесії виносяться на обговорення засідань циклових комісій та
педагогічної ради коледжу.

