1. Загальні питання
1.1. Проміжна атестація проводиться з метою стимулювання систематичної
роботи студентів протягом усього навчального семестру й підвищення якості їх
знань.
1.2. У навчальному році проміжна атестація проводиться двічі: в І семестрі
– станом на 01 листопада, в ІІ семестрі – станом на 01 квітня.
1.3. Проміжна атестація проводиться в межах розкладу занять з
дисципліни, сформованого згідно з робочим навчальним планом і графіком
навчального процесу.
1.4. Проміжна атестація має визначити сукупність знань студента,
отриманих під час всіх видів занять і самостійної роботи, на момент її
проведення з відповідної дисципліни.
1.5. Відповідальність за проміжну атестацію студентів несе педагогічний
працівник, який відповідає за викладання дисципліни (лектор). Брати участь у її
проведенні можуть педагогічні працівники, які забезпечують практичні
(семінарські) або лабораторні заняття.
1.6. Результати проміжної атестації студентів виставляються в журналі
академічної групи у відповідній графі та в атестаційній відомості (додаток 1),
класний керівник контролює заповнення відомості та відповідає за своєчасність
і достовірність поданих відомостей завідувачам відділень.
1.7. Результати проміжної атестації розглядаються на засіданні навчальнометодичних рад відділень з метою аналізу успішності студентів та подальшого
контролю за об’єктивним підсумковим оцінюванням знань студентів
викладачами під час проведення заліково-екзаменаційної сесії.
1.8. Для інформування батьків про стан успішності студентів класними
керівниками академічних груп готуються дані відповідно до додатку 2 та
розсилаються поштою на домашні адреси студентів групи. Бланки з підписами
батьків повертаються класному керівникові протягом 1 тижня з дати
відправлення.
2. Форми проведення проміжної атестації
2.1. Для студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою,
результатом проміжної атестації є результати тестування змістового модуля
(модулів) відповідних дисциплін, що визначаються за методикою рейтингового
оцінювання їх знань, наведеною в Положенні про кредитно-модульну систему
навчання студентів та оцінювання їх знань.
2.2. Для студентів, які навчаються за традиційною системою, результати
проміжної атестації ґрунтуються на контролі їх сукупних знань з навчальної
дисципліни, що може проводитися в таких формах:
•
написання контрольних, тематичних робіт;
•
виконання та захист звітів з лабораторних робіт;
•
виконання розрахункової (розрахунково-графічної) роботи;
•
тестовий контроль.
2.3. Результати проміжної атестації виставляються виключно у вигляді
оцінки.
2.4. Проміжна атестація проводиться лише з тих дисциплін, з яких станом
на 01 листопада (І семестр) та 01 квітня (ІІ семестр) прочитано більше 16
академічних годин.
Схвалено Педагогічною радою коледжу
Протокол № 01 від «01» вересня 2014 року.

Додаток 1
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
«НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ»
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Додаток 2
Результати проміжної атестації станом на_______________ (за 4-бальною шкалою)
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