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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИСТАВЛЕННЯ МОДУЛЬНИХ ТА ПІДСУМКОВИХ ОЦІНОК
І. Загальні положення
1.1 Підвищення рівня ефективності навчально-виховного процесу, мотивації
студентів до навчання передбачає періодичне проведення рубіжного контролю
знань, який включає виставлення модульних та підсумкових оцінок з навчальних
дисциплін. Принципами здійснення рубіжного контролю є системність, точність,
послідовність, об’єктивність.
З метою забезпечення дотримання одноманітного порядку ведення навчальної
документації Новоушицького коледжу Подільського ДАТУ розроблено Положення
щодо виставлення модульних та підсумкових оцінок.
1.2 Положення розроблено на основі Положення про організацію навчального
процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого Наказом Міносвіти України
від 02.06.93 р. № 161 (зі змінами та доповненнями), Порядку призначення і виплати
стипендій, затвердженою постановою КМ України від 12.07.04 р. № 882, Інструкції
завідувачам відділеннями ППК про інтеграцію дисциплін загальноосвітньої
підготовки студентів у дисципліни ОПП молодшого спеціаліста та оформлення
додатків до атестатів та дипломів.
ІІ. Правила виставлення модульних оцінок в журналах академічних груп
2.1 Якщо відповідно до навчального плану розподіл навчальних годин з
дисципліни на тиждень становить 4 год. - навчальна дисципліна викладається
два рази на тиждень, 2 год. або 3 год. - навчальна дисципліна викладається,
відповідно, один або півтора рази на тиждень. На кожному занятті (крім лекційних)
студентам виставляються поточні оцінки (оцінювання охоплює від 30 до 100
відсотків студентів). Поточні оцінки виставляються за усні та письмові відповіді
студентів на занятті, тестові опитування, графічні, практичні, лабораторні роботи
тощо.
2.2 Весь навчальний матеріал при складанні викладачем робочого навчальнометодичного плану розбивається на модулі.
Модуль у педагогіці — це функціональний, логічно зумовлений вузол навчальновиховного процесу, завершений блок дидактично адаптованої інформації.
Модульне навчання – це пакет науково-адаптованих програм для індивідуального
вивчення, що забезпечує навчальні досягнення студентів з різним рівнем
попередньої підготовки.

Навчальний модуль – це система занять у вигляді сукупності систем знань, норм
цінностей. Це поетапне відкриття студентом під впливом викладача цієї системи у
ході пошукової пізнавальної активності.
2.3 Модульна оцінка виставляється на останньому занятті поточного модуля, але не
пізніше ніж через п’ять днів по завершенні модуля.
Модульна оцінка може бути виставлена за наявності трьох і більше позитивних
поточних оцінок.
Незадовільними оцінками, які підлягають коригуванню, за чотирибальною
шкалою вважається оцінка «2», за дванадцятибальною – «1», «2», «3».
Поточні незадовільні оцінки або «н/б» із практичного (семінарського,
лабораторного) заняття повинні бути обов’язково скориговані (перездані)
студентом та перекриті викладачем (нб/3, 2/3 – за чотирибальною шкалою, нб/6,
1(2,3)/4 - за дванадцятибальною) перед виставленням позитивної модульної оцінки.
2.4 Модульна оцінка виставляється як середнє арифметичне поточних
позитивних оцінок. У випадку, якщо середнє арифметичне поточних оцінок
складає, наприклад, 3,5 або 4,5 бала, модульна оцінка виставляється на користь
студента (відповідно 4 або 5 балів).
2.5 Підсумкова контрольна робота входить в останній модуль з дисципліни та
враховується при виставленні модульної оцінки як поточна.
ІІІ. Правила виставлення підсумкових оцінок у журналах академічних груп та
іншій навчальній документації
3.1 Підсумковою оцінкою з дисципліни, яка викладається протягом одного
навчального семестру і завершується заліком як формою контролю, є
семестрова оцінка, яка виставляється як середнє арифметичне атестаційних
оцінок.
Оцінка за семестр виставляється на останньому занятті з дисципліни згідно з
розкладом. Лише в даному разі позитивна семестрова оцінка дає право на отримання
стипендії. У даному випадку в журналі академічної групи підсумкова оцінка
проставляється як «семестрова».
3.2 Якщо дисципліна викладається два і більше семестри та завершується
заліком як формою контролю, підсумкова оцінка виставляється як середнє
арифметичне семестрових оцінок за всі навчальні семестри.
У журналі академічної групи в даному випадку відводиться графа і позначається:
«Семестр І», «Скоригована»; «Семестр ІІ», «Скоригована», «Підсумкова».
При нарахуванні стипендії враховується оцінка за семестр. Підсумкова оцінка
заноситься в додаток до диплома (атестата).
3.3 Якщо дисципліна вивчається протягом одного навчального семестру й
завершується складанням іспиту, за середнім арифметичним модульних оцінок
студентові виставляється «семестрова» оцінка, яка є допуском до іспиту, та

екзаменаційна оцінка. Оцінка з іспиту виставляється на основі окремих критеріїв
оцінювання знань студентів та може не відповідати семестровій оцінці.
Екзаменаційна оцінка враховується під час нарахування стипендії.
3.4 Якщо дисципліна вивчається декілька семестрів й завершується складанням
іспиту, загальна «підсумкова» оцінка виставляється на основі
семестрових оцінок (за середнім арифметичним) .
Під час нарахування стипендії в кожному семестрі враховується семестрова оцінка,
а в останньому навчальному семестрі з дисципліни – екзаменаційна оцінка.
3.5 Вивчення дисциплін загальноосвітнього циклу може завершуватись на першому
курсі або мати продовження на другому курсі (дисципліни, які інтегруються в
дисципліни ОПП молодшого спеціаліста).
До дисциплін загальноосвітнього циклу, які інтегруються у дисципліни ОПП
молодшого спеціаліста, відносяться:
Дисципліни загальноосвітнього
Дисципліни ОПП молодшого
циклу
спеціаліста
(заносяться в додаток до (заносяться в додаток до диплома)
атестата)
Правознавство
Економіка
Екологія
Фізична культура
Іноземна мова
Художня культура
Технології

Основи правознавства
Основи економічної теорії
Основи екології
Фізичне виховання
Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)
Культурологія
Вступ до спеціальності

Оцінки з дисциплін загальноосвітнього циклу, вивчення яких завершується на
першому курсі (поточні, модульні, семестрові, підсумкові, екзаменаційні),
виставляються в журнал академічної групи на сторінку з дисципліни, зведену
відомість успішності та залікову книжку успішності за дванадцятибальною шкалою.
Оцінки з інтегрованих дисциплін загальноосвітнього циклу, які мають продовження
на другому курсі (семестрові, підсумкові, екзаменаційні), виставляються в журнал
академічної групи на сторінку з дисципліни за дванадцятибальною та
чотирибальною шкалою, в залікову книжку успішності та зведену відомість
успішності (для полегшення нарахування стипендії) – за чотирибальною шкалою.
Оцінки з даних дисциплін вносяться в додаток до атестата (за
дванадцятибальною шкалою) та додаток до диплома (за чотирибальною шкалою).
Наприклад, дисципліна «Технології (Вступ до спеціальності)» в додаток до атестата
вноситься як «Технології» - «11» (одинадцять), в додаток до диплома як «Вступ до
спеціальності» - «5» (відмінно).

Перерахування оцінок з дванадцятибальної у чотирибальну систему
здійснюється за шкалою:
10-12 балів – 5 (відмінно)
7-9 балів – 4 (добре)
4-6 балів – 3 (задовільно)
1-3 бали – 2 (незадовільно)
3.6 Якщо при вивченні дисциплін загальноосвітнього циклу складається державна
підсумкова атестація (ДПА), оцінка заноситься до відповідних документів та не
враховується при нарахуванні стипендії.
3.7 Приклади виставлення модульних та підсумкових оцінок наведені в додатках.
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Додаток 1
Дисципліни загальноосвітнього циклу
Вивчення дисципліни протягом одного семестру (без складання іспиту)
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1. В даному випадку семестрова оцінка є підсумковою; ставиться в залікову
книжку, зведену відомість успішності за семестр (для нарахування стипендії),
додаток до атестата (в ліву частину).
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Додаток 2
Дисципліни загальноосвітнього циклу
Вивчення дисципліни протягом одного семестру (зі складанням іспиту)
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1. В даному випадку іспитова оцінка є підсумковою; ставиться в залікову
книжку, зведену відомість успішності за семестр (для нарахування стипендії),
додаток до атестата (в ліву частину).

Підсумкова

Скоригована

Семестр 1І

Скоригована

21.02.15
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05.02.15
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Додаток 3
Дисципліни загальноосвітнього циклу
Вивчення дисципліни протягом двох семестрів (без складання іспиту)

1. Бакай В.В.
2. Іванов О.В.
3. Попович Д.В.

1. Оцінки за I та ІІ семестр заносяться до залікової книжки та семестрових
зведених відомостей успішності; підсумкова оцінка виставляється в ліву
частину додатка до атестата.

1. Бакай В.В.
2. Іванов О.В.
3. Попович Д.В.

1. Оцінка за I семестр заносяться до залікової книжки та зведеної відомості
успішності за І семестр, підсумкова оцінка є допуском до іспиту, іспитова
оцінка заноситься до зведеної відомості успішності за ІІ семестр, до залікової
книжки; виставляється в ліву частину додатка до атестата.
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Скоригована
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П.І.Б. студента
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16.10.14
24.10.14
Модуль 2

Додаток 4
Дисципліни загальноосвітнього циклу
Вивчення дисципліни протягом двох семестрів (із складанням іспиту)
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Додаток 5
Дисципліни нормативної частини та вибіркові навчальні дисципліни.
Вивчення дисципліни протягом одного семестру (без складання іспиту).

1. В даному випадку семестрова оцінка є підсумковою; ставиться в залікову
книжку, зведену відомість успішності за семестр (для нарахування стипендії),
додаток до диплома (в ліву частину).

Підсумкова

Скоригована

Семестр 1І

Скоригована

21.02.15
Модуль 3

05.02.15

Семестр 1
Скоригована

Скоригована

Модуль 1

12.09.14
15.09.14

П.І.Б. студента

Скоригована
10.10.14
16.10.14
24.10.14
Модуль 2

Додаток 6
Дисципліни нормативної частини та вибіркові навчальні дисципліни.
Вивчення дисципліни протягом двох семестрів (без складання іспиту)

1. Бакай В.В.
2. Іванов О.В.
3. Попович Д.В.

1. Оцінки за I та ІІ семестр заносяться до залікової книжки та семестрових
зведених відомостей успішності; підсумкова оцінка виставляється в ліву
частину додатка до диплома.

1. Бакай В.В.
2. Іванов О.В.
3. Попович Д.В.

1. Позитивна підсумкова оцінка є допуском до іспиту. Оцінка за I семестр
заноситься до залікової книжки та зведеної відомості успішності за І семестр;
оцінка за іспит заноситься до залікової книжки, зведеної відомості успішності
за ІІ семестр та додатка до диплома.
2. Якщо дисципліна вивчається протягом 3-4-ох семестрів, підсумкова оцінка
виставляється після повного курсу вивчення, тобто, в кінці 3-го або 4-го
семестру.

Розробила: методист вищої категорії _____________ Л.А. Саковська
Погоджено: юрисконсульт коледжу _______________ В.С. Кашапов
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П.І.Б. студента

Скоригована
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16.10.14
24.10.14
Модуль 2

Додаток 7
Дисципліни нормативної частини та вибіркові навчальні дисципліни.
Вивчення дисципліни протягом двох семестрів (зі складанням іспиту)

