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І. Загальні положення 

 

Контроль знань, умінь та навичок у Державному вищому навчальному 

закладі «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну» 

(далі — Коледж) здійснюється з предметів загальноосвітньої і дисциплін 

професійної підготовки. 

Основними функціями оцінювання навчальних досягнень студентів є: 

– контролююча – визначає рівень досягнень кожного студента (студентки), 

готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу викладачу відповідно 

планувати й викладати навчальний матеріал; 

– навчальна – сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх 

систематизації, удосконаленню вмінь і навичок; 

– діагностично-коригувальна – з’ясовує причини труднощів, які виникають 

у студента (студентки) в процесі навчання; виявляє прогалини в засвоєному, 

вносить корективи, спрямовані на їх усунення; 

– стимулювально-мотиваційна – формує позитивні мотиви навчання; 

– виховна – сприяє формуванню вмінь відповідально й зосереджено 

працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії 

навчальної діяльності. 

 

 

ІІ. Загальні критерії оцінювання знань, умінь студентів з дисциплін 

професійної підготовки 

 

Знання, вміння студентів з гуманітарної, соціально-економічної, 

природничо-наукової, професійної та практичної підготовки оцінюються за 

чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», а 

недиференційованих заліків – за двобальною шкалою: «зараховано», «не-

зараховано». 

При оцінюванні знань, умінь та навичок, слід звернути увагу на такі 

аспекти: 

– знання студентом матеріалу, глибина, повнота відповіді; 

– правильне розуміння та ступінь свідомого засвоєння вивченого; 

– логічна послідовність, чіткість викладу матеріалу; 

– вміння застосовувати добуті знання, уміння та навички на практиці. 

Оцінка «5» ставиться тоді, коли студент: 

1) дає повну відповідь на запитання, дає правильне визначення понять; 



2) демонструє глибоке розуміння матеріалу; 

3) точно формулює свої думки і обґрунтовує їх; 

4) послідовно, зв’язано викладає матеріал, логічно міркує; 

5) виявляє вміння ілюструвати теоретичні знання, наводить приклади, 

порівнює, зіставляє, аналізує, узагальнює; 

6) грамотно оформляє свою відповідь. 

Оцінка «4» ставиться тоді, коли відповідь задовольняє ті самі вимоги, що й 

відповідь на оцінку «5», але робить незначні помилки, допускає невеликі 

неточності. 

Оцінка «3» ставиться, коли студент знає і розуміє основні положення теми, 

але: 

1) не досить глибоко володіє матеріалом, допускає помилки при 

визначення понять; 

2) студентові важко обґрунтувати думку, навести переконливі приклади; 

3) у відповіді немає послідовності, чіткості, певності; 

4) допущені помилки. 

Оцінка «2» ставиться, коли студент не орієнтується в матеріалі, виявляє 

нерозуміння теми, допускає істотні помилки, що спотворюють зміст вивченого 

розділу, слабо володіє зв’язним мовленням. 

Оцінка «5», «4», «3» ставляться не лише за одноразову відповідь студента 

за викликом викладача, але й за суму відповідей, які студент дає під час заняття, 

демонструючи при цьому обізнаність з матеріалом. 

У навчальних журналах виставляється кількісна оцінка «5», «4», «3», «2». 

 

 

ІІІ. Загальні критерії оцінювання знань, умінь студентів з предметів 

загальноосвітньої підготовки 

 

Знання, вміння студентів з предметів загальноосвітньої підготовки 

оцінюються за 12-бальною шкалою на підставі загальних критеріїв та критеріїв з 

кожного навчального предмета, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 05.05.08 р. №371 

При оцінюванні навчальних досягнень студенів мають ураховуватися: 

– характеристика відповіді студента: правильність, логічність, 

обґрунтованість, цілісність; 

– якість знань: повнота, глибина, гнучкість, систематичність, міцність; 



– сформованість предметних умінь і навичок; 

– рівень володіння розумовими операціями: уміння аналізувати, 

синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити 

висновки тощо; 

– досвід творчої діяльності (уміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, 

формулювати гіпотези); 

– самостійність оцінних суджень. 

Характеристики якості знань взаємопов’язані між собою і доповнюють 

одна одну. 

Повнота знань – кількість знань, визначених навчальною програмою. 

Глибина знань – усвідомленість існуючих зв’язків між групами знань. 

Гнучкість знань – уміння студентів застосовувати набуті знання в 

стандартних і нестандартних ситуаціях; знаходити варіативні способи 

використання знань; уміння комбінувати новий спосіб діяльності із вже відомих. 

Системність знань – усвідомлення структури знань, їх ієрархії і 

послідовності, тобто усвідомлення одних знань як базових для інших. 

Міцність знань – тривалість збереження їх у пам’яті, відтворення їх у 

необхідних ситуаціях. 

Знання є складовою умінь студентів діяти. Уміння виявляються в різних 

видах діяльності й поділяються на розумові і практичні. 

Навички – дії доведені до автоматизму в результаті виконання вправ. Для 

сформованих навичок характерні швидкість і точність відтворення. 

Цінності ставлення виражають особистий досвід студентів, їхні дії, 

переживання, почуття, які виявляються у відношенні до того, що оточує (людей, 

явищ, природи, пізнання тощо). У контексті компетентнісної освіти це 

виявляється у відповідальності студентів, прагненні закріплювати позитивні 

надбання в навчальній діяльності, зростанні вимог до своїх навчальних досягнень. 

Названі вище орієнтири покладено в основу чотирьох рівнів навчальних 

досягнень студентів: початкового, середнього, достатнього, високого. 

Вони визначаються за такими характеристиками: 

Перший рівень – початковий. Відповідь студента (студентки) 

фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення. 

Другий рівень – середній. Студент (студентка) відтворює основний 

навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними 

вміннями навчальної діяльності. 



Третій рівень – достатній. Студент (студентка) знає істотні ознаки 

понять, явищ, зв’язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також 

самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими 

операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити 

висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь студента (студентки) 

правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй бракує власних суджень. 

Четвертий рівень – високий. Знання студента (студентки) є глибокими, 

міцними, системними; студент (студентка) вміє застосовувати їх для виконання 

творчих завдань, його (її) навчальна діяльність позначена вмінням самостійно 

оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту 

позицію. 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали 
Загальні критерії оцінювання навчальних 

досягнень студентів 

І. Початковий 

1 Студент (студентка) розрізняє об’єкти вивчення. 

2 

Студент (студентка) відтворює незначну частину 

навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт 

вивчення. 

3 

Студент (студентка) відтворює частину навчального 

матеріалу; з допомогою викладача виконує елементарні 

завдання. 

ІІ. Середній 

4 

Студент (студентка) з допомогою викладача відтворює 

основний навчальний матеріал, може повторити за 

зразком певну операцію, дію. 

5 

Студент (студентка) відтворює основний навчальний 

матеріал, здатний з помилками й неточностями дати 

визначення понять, сформулювати правило. 

6 

Студент (студентка) виявляє знання й розуміння 

основних положень навчального матеріалу. Відповідь 

його (її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє 

застосовувати знання при виконанні завдань за зразком. 

ІІІ. Достатній 

7 

Студент (студентка) правильно відтворює навчальний 

матеріал, знає основоположні теорії і факти, вміє 

наводити окремі власні приклади на підтвердження 

певних думок, частково контролює власні навчальні дії. 

8 

Знання студента (студентки) є достатнім, він (вона) 

застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, 

намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші 

зв’язки і залежності між явищами, фактами, робити 

висновки, загалом контролює власну діяльність. 

Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності. 



9 

Студент (студентка) добре володіє вивченим 

матеріалом, застосовує в стандартних ситуаціях, уміє 

аналізувати й систематизувати інформацію, 

використовує загальновідомі докази із самостійною і 

правильною аргументацією. 

ІV. Високий 

10 

Студент (студентка) має повні, глибокі знання, 

здатний(а) використовувати їх у практичній діяльності, 

робити висновки, узагальнення. 

11 

Студент (студентка) має гнучкі знання в межах вимог 

навчальних програм, аргументовано використовує їх у 

різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та 

аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми. 

12 

Студент (студентка) має системні, міцні знання в обсязі 

та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено 

використовує їх у стандартних та нестандартних 

ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, 

узагальнювати опанований матеріал, самостійно 

користуватися джерелами інформації, приймати 

рішення. 

 

 

 

ІV. Види оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Видами оцінювання навчальних досягнень студентів є поточне, рубіжний 

контроль знань (далі-РКЗ), семестровий контроль, державна підсумкова атестація 

та державна атестація.  Державна підсумкова атестація та державна атестація 

регламентуються відповідними положеннями. 

Поточне оцінювання – це процес установлення рівня навчальних 

досягнень студента (студентки) в оволодінні змістом предмета (дисципліни), 

уміннями й навичками відповідно до вимог навчальних програм. 

Поточне оцінювання здійснюється у процесі вивчення теми на кожному 

занятті. Його основними завданнями є: установлення й оцінювання рівнів 

розуміння й первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, установлення 

зв’язків між ними та засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і 

навичок. 

Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове та фронтальне 

опитування; робота з діаграмами, графіками, схемами; виконання студентами 

різних видів письмових робіт; взаємоконтроль студентів у парах і групах; 

самоконтроль тощо. В умовах запровадження зовнішнього незалежного 

оцінювання особливого значення набуває тестова форма контролю та оцінювання 



навчальних досягнень студентів. 

Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є основною для 

коригування роботи викладача на занятті. 

Поточна оцінка виставляється до навчального журналу в колонку з 

надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання 

знань студента (студентки). 

Рубіжний контроль знань (РКЗ) - це підсумкова оцінка, яка 

виставляється в останній робочий день місяця (терміни виставлення - до 5 числа 

наступного місяця) на підставі результатів опанування студентами матеріалу 

впродовж місяця (або мінімум за 7 пар протягом двох місяців, в залежності від 

тижневого навантаження предмета (дисципліни) з урахуванням мінімум трьох 

поточних оцінок), різних видів навчальних робіт (практичних, лабораторних, 

самостійних, творчих, контрольних робіт) та навчальної активності студентів. 

Останній РКЗ виставляється на заключному занятті семестру (наприклад, в 

листопаді місяці відбулося 8 пар і на грудень місць залишилося ще 5 пар. В 

листопаді РКЗ не виставляється, а виставляється в грудні місяці.)  

У другому семестрі навчального року РКЗ з дисциплін, на які за ОПП 

передбачено один кредит за національною шкалою (54 години) в групах останнього 

курсу (крім груп, студенти яких вступили в коледж на базі освітньо-кваліфікаційного 

рівня «кваліфікований робітник») виставляється два рази на семестр, не 

прив’язуючись до останнього числа місяця. (Наприклад: якщо кількість аудиторних 

годин з дисципліни складає – 34 (17 пар), РКЗ виставляється після дев’ятої пари). 

З дисциплін, на які передбачено менш ніж 28 аудиторних годин на семестр РКЗ 

не виставляється (виставляється відразу семестрова оцінка).    

Рубіжний контроль знань  студентів забезпечує: 

– усунення безсистемності в оцінюванні; 

– підвищення об’єктивності оцінки знань, навичок і вмінь; 

– індивідуальний та диференційований підхід до організації навчання; 

– систематизацію й узагальнення навчального матеріалу; 

– концентрацію уваги студентів до найсуттєвішого в системі знань із 

кожного предмета (дисципліни). 

Рубіжний контроль знань виставляється у журналі в колонку з надписом 

«РКЗ» без дати.  

Оцінка з рубіжного контролю знань виставляється, як середнє арифметичне 

від суми поточних оцінок (не менше трьох оцінок).  

Якщо вирахуваний середній бал при виставленні РКЗ, наприклад з 

загальноосвітнього предмету дорівнює “6,5”, а з дисципліни ОПП “3,5”, оцінка 

визначається шляхом округлення до цілого числа в бік збільшення на користь 

студента, відповідно - “7” та “4”. 



При наявності незадовільної оцінки або неатестації студентів для 

перескладання рубіжного контролю знань, біля графи «РКЗ» залишають окрему 

графу, в якій зазначають «Перездача».  

Категорично забороняється перездача позитивної оцінки. 

При виставленні РКЗ повинні враховуватися оцінки з лабораторно-

практичних занять. Студент, який не з’явився на практичну, лабораторну роботу з 

будь-яких причин, або одержав незадовільну оцінку за виконання цих робіт, 

зобов’язаний відпрацювати (і захистити, якщо таке вимагається) цю роботу 

протягом десяти днів після виходу на заняття.  

Відповідно в навчальному журналі робиться такий запис: 

- якщо студент отримав незадовільну оцінку, через дріб виставляється 

оцінка з перескладання (наприклад - 2/4 (з дисципліни ОПП) або 3/9 (з 

загальноосвітнього предмету);  

- якщо студент не з’явився на практичну, лабораторну роботу, через дріб 

виставляється оцінка з перескладання (наприклад - нб/4 або нб/6…)  

Студент, який має 50% і більше пропусків занять, не виконав вимоги 

навчальної програми  вважається неатестованим, в графі РКЗ напроти прізвища 

студента ставиться позначка - «н/а». 

З курсового проектування рубіжний контроль знань не проводиться. 

З дисциплін «Малюнок та живопис», «Кольорознавство та колористика», 

«Макетування» рубіжний контроль знань виставляється при наявності трьох  

завершених робіт. 

Семестровий контроль проводять у формах семестрового екзамену, 

диференційованого заліку з конкретної навчальної дисципліни (предмета) в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, в терміни, 

встановлені навчальним планом. 

Семестрові екзамени проводять за розкладом, який складає навчальна 

частина (завідувачі відділень) та затверджує директор Коледжу. Під час 

складання якого враховують те, що протягом дня в академічній групі 

складають лише один екзамен, перерва між екзаменами встановлюється залежно 

від обсягу дисциплін (предметів), але не менше двох днів. Розклад 

екзаменаційної сесії доводиться до відома викладачів і студентів навчального 

закладу не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії.  

Семестрові заліки проводять поза розкладом, після виконання навчальної 

програми дисципліни (предмета). 

По закінченні семестру з кожної навчальної дисципліни (предмета) 

викладачі виставляють семестрові оцінки на основі РКЗ незалежно від того, 

виносять ці навчальні дисципліни (предмети) на екзамен чи ні. 



Підсумкові оцінки за семестр з навчальних дисциплін (предметів), які не 

виносять на екзамен, враховуються при переведенні на наступний курс або 

складанні рейтингу успішності на рівні з екзаменаційними оцінками. 

Оцінку знань студентів на екзаменах та заліках вистлавляють за 12-бальною 

шкалою з циклу предметів загальноосвітньої підготовки і за 4-бальною з 

спеціальних дисциплін і вносять в екзаменаційну (залікову) відомість, залікову 

книжку, особову картку студента. 

З навчальних дисциплін (предметів), які виносять на екзаменаційно-

залікову сесію, екзамени і заліки проводять в обсязі навчального матеріалу, який 

студенти пройшли за відповідний період. 

До сесії згідно з наказом по Коледжу допускають студентів, які повністю 

виконали всі види робіт, передбачені навчальним планом з конкретної навчальної 

дисципліни (предмета). 

Для проведення екзаменів викладачі відповідних навчальних дисциплін 

(предметів) розробляють білети, які розглядаються на засіданнях циклових 

комісій та затверджуються заступником директора з навчальної роботи. 

Письмові екзаменаційні роботи виконують на папері зі штампом Коледжу. 

Якщо студент не з'явився на екзамен, викладач в екзаменаційній відомості 

робить відмітку — "не з'явився". 

Студенту, який не з’явився на екзамен без поважних причин, виставляють 

незадовільну оцінку. 

Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок 

мають право ліквідувати академічну заборгованість протягом десяти днів після 

початку наступного семестру. Повторне складання екзаменів, заліків допускається 

не більше двох разів з кожної дисципліни (предмета): один раз викладачу, другий 

— комісії, яку створює завідувач відділення та затверджує директор Коледжу. 

На перескладання оцінки з іспиту або заліку завідувач відділенням видає 

додаткову відомість. У навчальному журналі біля графи «За семестр» в окрему 

графу «Перездача» виставляється оцінка.  

  Студентів, які за підсумками сесії, а також семестрового контролю 

одержали більше двох незадовільних оцінок, відраховують з Коледжу. 

 

 
 


