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                                              ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Навчальний процес В Ерастівському коледжі ім.. Е.К. Бродського Дніпропетровського 

ДАЕУ організований за модульною схемою вивчення дисциплін і здійснюється у формі 

навчальних занять, виконання індивідуальних завдань, самостійної роботи студентів, 

практичної підготовки та контрольних заходів. 

 

Контрольні заходи передбачають проведення поточного, модульного та підсумкового 

семестрового контролю. 

 

Поточний контроль здійснюється на лабораторних, практичних та семінарських заняттях 

протягом семестру в межах вивчення модуля. 

 

Модульний контроль – контроль рівня засвоєння студентом матеріалу навчальних 

модулів, який здійснюється в межах семестру в кінці планового вивчення модулів з 

окремих дисциплін. 

 

Атестація — комплексне визначення успішності студента у семестрі. Проводиться у 

формі передбаченій викладачем двічі на семестр (комп'ютерне тестування, картки 

безмашинного контролю, письмова контрольна робота та інше). 

 

Підсумковий семестровий контроль – оцінка рівня засвоєння студентом логічно 

завершеної частини лекційних та практичних занять, вичитаних у семестрі. Проводиться в 

останній тиждень семестру у формі передбаченій викладачем. 

 

Заліково-екзаменаційний тиждень – термін визначений навчальною частиною, для 

проведення семестрового контролю для студентів, які отримали під час семестрового 

підсумкового контролю(ПСК) незадовільні оцінки чи бажають підвищити свій рейтинг. 

 

 

1. Поточний контроль. 
 

 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних, 

семінарських занять та виконання індивідуальних завдань і має на меті перевірку рівня 

підготовленості студента при виконанні конкретної роботи. 

 

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються 

викладачем. 

 

Оцінювання рівня знань студентів проводиться в балах, кількість яких за певну форму 

контролю визначається викладачем. 

 

2.Модульний контроль. 
 

Модульний контроль здійснюється як підсумок роботи студента протягом вивчення 

модуля за результатами засвоєння теоретичного та практичного матеріалу. 

 

Форми проведення модульного контролю вибираються викладачем. 

 

Модульний контроль може проводитись під час лекцій, практичних, лабораторних чи 

семінарських занять. 



 

До модульного контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, що є 

складовими модуля (практична частина, індивідуальні завдання, завдання для самостійної 

роботи). 

 

3. Підсумковий семестровий контроль. 
 

Підсумковий семестровий контроль проводиться відповідно до розкладу занять у формі 

передбаченій викладачем. Результати заносять у семестрову відомість та залікову книжку 

у вигляді традиційної оцінки. Відомість видається безпосередньо викладачу до початку 

вивчення навчальної дисципліни і повертається завідувачам відділень після завершення 

семестру та проведення всіх форм контролю. 

 

Підсумковий семестровий контроль проводиться для всіх студентів, які виконали робочу 

навчальну програму. Оцінка (позитивна), отримана студентом під час семестрового 

контролю, є остаточною, але не нижчою за оцінку, отриману за роботу в семестрі. 

 

Студенти, які на час закінчення терміну теоретичного навчання у семестрі мають 

академічну заборгованість з 3-х і більше дисциплін, є невстигаючими і відраховуються з 

коледжу. 

 

4.Заліково-екзаменаційний тиждень. 
 

Підсумковий контроль під час заліково-екзаменаційного тижня проводиться для 

студентів, які виконали робочу навчальну програму і на час його проведення не мають 

підсумкової оцінки (позитивної) із вказаної дисципліни (але не більше трьох дисциплін). 

Контроль проводиться у формі передбаченій викладачем. Оцінки, отримані під час 

заліково-екзаменаційного тижня, є остаточними. 

 

Студенти, які на дату закінчення заліково-екзаменаційного тижня не виконали 

семестрового навчального плану (мають академічну заборгованість), відраховуються. 

 

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи                         Перекіпська Т.О. 


