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1. Загальні питання
1.1. Проміжна атестація проводиться з метою стимулювання систематичної
роботи студентів протягом усього навчального семестру, підвищення якості їх
знань та запобігання накопиченню академічної заборгованості з навчальних
дисциплін (предметів).
1.2. Проміжна атестація має визначити сукупність знань, отриманих під
час всіх видів занять і самостійної роботи студента з навчальної дисципліни
(предмету), на момент її проведення.
1.3. У навчальному році проміжна атестація проводиться двічі: в І семестрі
– станом на 01 листопада, в ІІ семестрі – станом на 01 квітня.
1.4. Проміжна атестація проводиться в межах розкладу занять з навчальної
дисципліни (предмету), сформованого згідно з робочим навчальним планом і
графіком освітнього процесу.
1.5. Проміжна атестація проводиться лише з тих навчальних дисциплін
(предметів), з яких станом на 01 листопада (І семестр) та 01 квітня (ІІ семестр)
прочитано 16 і більше академічних годин.
1.6. Відповідальність за проміжну атестацію студентів несе педагогічний
працівник, який відповідає за викладання навчальної дисципліни (предмету).
2. Результати проведення
2.1. Результати проміжної атестації визначаються шляхом встановлення
викладачем стану поточної успішності студентів, відвідування навчальних
занять та своєчасності складання тематичних і модульних контролів.
2.2. Результати проміжної атестації виставляються у відомість результатів
проміжної атестації студентів (далі – відомість):
̵ студентам 1-2 курсів (на основі БЗСО) – за 12-бальною шкалою
оцінювання (додаток 1);
̵ студентам 1-2 курсів (на основі ПЗСО) та 3-4 курсів (на основі БЗСО) – у
форматі «атестований» (а) чи «не атестований» (н/а) (додаток 2).
2.3. Результати проміжної атестації з кожної начальної дисципліни
(предмету) записуються у відомість, яку підписує викладач, що її проводив.
2.4. Класний керівник академічної групи контролює заповнення відомості
та відповідає за достовірність даних, своєчасність оформлення та подання
відомості завідувачу відділення не пізніше 3 днів після дати її проведення.
2.5. Завідувачі відділень узагальнюють результати проміжної атестації та
готують інформацію для обговорення на засіданнях навчально-методичних рад
відділень з метою аналізу успішності студентів та подальшого контролю за
об’єктивним підсумковим оцінюванням знань студентів викладачами під час
проведення заліково-екзаменаційної сесії.
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Додаток 1
Відокремлений структурний підрозділ
«Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і
природокористування України»
ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
проміжної атестації студентів
станом на «___»_____________20__ р.
Відділення_____________________________________________
Спеціальність / освітньо-професійна програма ______________________________________
Курс_________ Група_________

З неповажних
причин

З поважних
причин

Пропущено
занять, год.
у т.ч.

Всього

Дисципліна 6

Дисципліна 5

Дисципліна 4

Дисципліна 3

Прізвище та ініціали студента

Дисципліна 2

№
з/п

Дисципліна 1

Результати проміжної атестації з дисциплін

1
2
3
4
5
…
ПІП і підписи викладачів, які
проводили проміжну атестацію
ЗАГАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Всього оцінок
«12»
«11»
«10»
«9»
«8»
«7»
«6»
«5»
«4»
«3»
«2»
«1»
«н/а»
Середній бал
Якісний показник успішності, %
Загальний показник успішності, %
Пропущено всього, год.

«___»_______________20__р.
Завідувач відділення
(підпис)

(ім’я, прізвище)

(підпис)

(ім’я, прізвище)

(підпис)

(ім’я, прізвище)

Класний керівник
Староста групи
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Додаток 2
Відокремлений структурний підрозділ
«Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і
природокористування України»
ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
проміжної атестації студентів
станом на «___»_____________20__ р.
Відділення_____________________________________________
Спеціальність / освітньо-професійна програма ______________________________________
Курс_________ Група_________

З неповажних
причин

З поважних
причин

Пропуски занять
у т.ч.

Всього

Дисципліна 6

Дисципліна 5

Дисципліна 4

Дисципліна 3

Прізвище та ініціали студента

Дисципліна 2

№
з/п

Дисципліна 1

Результати проміжної атестації з дисциплін

1
2
3
4
5
…
ПІП і підписи викладачів, які
проводили проміжну атестацію
ЗАГАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Всього
«ат.»
«н/а»
Загальний показник успішності, %

«___»_______________20__р.
Завідувач відділення
(підпис)

(ім’я, прізвище)

(підпис)

(ім’я, прізвище)

(підпис)

(ім’я, прізвище)

Класний керівник
Староста групи

4

