
Оцінювання знань 
3.8.6. Семестровий контроль з певної дисципліни проводиться у 

формах семестрового екзамену або заліку (диференційованого заліку) з 

конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, 

визначеного робочою програмою навчальної дисципліни, і в терміни, 

встановлені робочим навчальним планом, індивідуальним навчальним 

планом студента. 

У Сумському національному аграрному університеті 

використовуються різні форми підсумкового контролю після закінчення 

логічно завершеної частини лекційних та практичних занять з певної 

навчальної дисципліни (усна, письмова, комбінована, тестування тощо), зміст 

і структура екзаменаційних білетів (контрольних завдань) та критерії 

оцінювання визначаються рішенням відповідної кафедри. Результати 

виставляються у вигляді підсумкової оцінки за 100-бальною, національною 

шкалою і шкалою ЕСТS (табл.1). 

Таблиця 1 

Відповід

ність 

націона

льної 

шкали 

оцінюва

ння 

академіч

ної 

успішно

сті 

шкалі 

ЕСТSЗа 

шкалою 

ЕСТS 

За  

100-бальною 

шкалою 

 

За 

національною 

шкалою 

Визначення* 

A 90 - 100 відмінно відмінно - відмінне виконання з 

невеликою кількістю неточностей 

B 82 - 89 

добре 

дуже добре - вище середнього 

рівня з кількома несуттєвими 

помилками C 75 - 81 
добре - в цілому правильно 

виконана робота з незначною 

кількістю помилок 
D 69 - 74 

задовільно 

задовільно - непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
E 60 - 68 достатньо - виконання задовольняє 

мінімальні критерії 

FX 35 - 59 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

незадовільно - потрібно попрацювати 

перед тим, як отримати позитивну 

оцінку 

F 0 - 34 

незадовільно 

з обов'язковим 

повторним 

курсом 

незадовільно - необхідна серйозна 

подальша робота з повторним 

вивченням курсу 
*При формі підсумкового контролю «залік» - 0 – 59 – незараховано, 60 – 100 – зараховано. 



Семестровий (диференційований) залік - це вид підсумкового 

контролю, при якому засвоєння студентом навчального матеріалу з 

дисципліни оцінюється на підставі результатів поточного контролю 

(тестування, поточного опитування, виконання індивідуальних завдань та 

певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях) 

протягом семестру. Семестровий залік планується за відсутністю екзамену і 

не передбачає обов'язкової присутності студентів на заліковому заході 

(заліковій контрольній роботі). Рішення про перелік навчальних дисциплін, з 

яких проводиться диференційований залік, приймає університет. 

Семестровий екзамен - це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної 

дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід. 

Перелік екзаменів та заліків семестрового контролю визначається 

робочим навчальним планом зі спеціальності. Кількість екзаменів у кожній 

сесії не повинна перевищувати 5, а заліків – 6 (не враховуючи заліки з 

практики та екзамени і заліки з військової підготовки).  

Семестрові заліки з окремих дисциплін проводяться після закінчення її 

вивчення, до початку екзаменаційної сесії. Заліки приймаються викладачами, 

які проводили практичні, семінарські та інші заняття в навчальній групі або 

читали лекції з даної дисципліни. 

Якщо студент не отримав залік за рейтингом, залік виставляється за 

результатами виконання ним залікової контрольної роботи або підсумкової 

співбесіди.  

Семестрові екзамени складаються студентами у період екзаменаційних 

сесій згідно з розкладом, який затверджується деканом факультету 

(директором інституту) і доводиться до викладачів і студентів не пізніше, ніж 

за місяць до початку сесії. Відхилення від розкладу екзаменів неприпустимо. 

У разі захворювання екзаменатора завідувач кафедри повинен здійснити його 

заміну і сповістити про це деканат.  

На підготовку студентів до кожного екзамену необхідно планувати не 

менше 2-4 днів (залежно від семестрового обсягу навчальних годин з 

дисципліни). При модульно-рейтинговій, без сесійній організації 

навчального процесу екзамени доцільно планувати через день. Перед кожним 

екзаменом обов’язково проводиться консультація.  



Студент не допускається до семестрового контролю з певної 

дисципліни, якщо він не виконав усіх видів робіт, завдань (лабораторні 

роботи та певні індивідуальні завдання), передбачених робочим  навчальним 

планом на семестр з цієї навчальної дисципліни, або має незадовільний 

рейтинг за підсумком семестру (0 – 34 балів).  

При цьому викладач в екзаменаційно-заліковій відомості робить запис 

“не допущений”. Недопущення студента до семестрового контролю з певної 

навчальної дисципліни не може бути причиною не допуску його до контролю 

з інших дисциплін.  

Студент, який захворів під час сесії, зобов’язаний повідомити деканат 

про свою хворобу не пізніше наступного дня після екзамену та в тижневий 

термін після одужання подати довідку медичного закладу завірену у 

встановленому порядку. 

Екзамени приймаються лекторами, які викладали курс. У прийманні 

екзамену можуть брати участь викладачі, які проводили у навчальній групі 

інші види занять з дисципліни. Якщо окремі розділи дисципліни читалися 

кількома викладачами, екзамен (залік) може проводитися за їх участю з 

виставленням однієї загальної оцінки. Як виняток, за наявності поважних 

причин, завідувач кафедри за узгодженням з деканом (директором інституту) 

може призначати для приймання екзамену іншого викладача з числа лекторів 

даної дисципліни. Результати складання екзаменів, диференційованих 

заліків, захистів курсових проектів (робіт) та практик оцінюються за 

чотирьохбальною національною шкалою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, 

“незадовільно”), а заліків – за двобальною шкалою (“зараховано”, “не 

зараховано”), шкалою ЕСТS і вносяться до екзаменаційної відомості, 

залікової книжки (позитивні результати), індивідуального навчального плану 

студента та навчальної картки студента. 

У разі отримання незадовільної оцінки, перескладання екзамену 

(заліку) з дисципліни допускається не більше двох разів. При повторному 

перескладанні екзамен (залік) у студента може приймати комісія, яка 

створюється деканом (директором інституту). Оцінка комісії є остаточною. 

Якщо студент був допущений до складання семестрового контролю, 

але не з’явився без поважної причини, то вважається, що він використав 

першу спробу скласти екзамен (залік) і має заборгованість.  

У випадках конфліктної ситуації за мотивованою заявою студента чи 

викладача, деканом (директором інституту) створюється комісія для 



приймання екзамену (заліку), до якої входять завідувач кафедри (провідний 

викладач) і викладачі відповідної кафедри, представники деканату, 

профспілкового комітету студентів та студради. 

Складання екзамену для підвищення позитивної оцінки допускається 

не більше, ніж з трьох дисциплін за весь період навчання. Дозвіл на це дає 

декан (директор інституту) на підставі заяви студента за погодженням із 

завідувачем відповідної кафедри.  

Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок 

(F), відраховуються з вищого навчального закладу. Студентам, які одержали 

під час сесії незадовільні оцінки (FX), дозволяється ліквідувати академічну 

заборгованість протягом тижня після закінчення сесії (але не пізніше початку 

наступного семестру). Повторне складання екзаменів допускається не більше 

двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий - комісії, яка 

створюється деканом факультету (завідувачем відділення). Якщо студент під 

час складання екзамену комісії отримав незадовільну оцінку (FX, F), то він 

відраховується з вищого навчального закладу. 

Студенти, які не з'явились на екзамени без поважних причин, 

вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку (F). 

Студенти, які отримали оцінку F за шкалою ЕСТS, проходять 

обов'язкове повторне вивчення дисципліни. Для цього студенту необхідно 

подати заяву на отримання дозволу, рекомендовану форму якої наведено у 

Додатку К. Порядок організації повторного вивчення дисципліни 

визначається вищим навчальним закладом і чинними нормативними 

положеннями Міністерства освіти і науки України. 

За наявності поважних причин (хвороба, сімейні обставини та ін.), що 

документально підтверджені, окремим студентам може встановлюватись 

індивідуальний графік складання екзаменів (заліків) або ліквідації 

академічної заборгованості тривалістю не більше місяця з початку 

наступного навчального семестру. Якщо цей термін є недостатнім для 

виконання індивідуального графіку, розглядається питання про надання йому 

академічної відпустки або повторного курсу навчання.  

Результати семестрового контролю регулярно обговорюються на 

засіданнях кафедр, Вчених рад факультетів (інститутів) та Вченої ради 

університету і є одним із важливих чинників управління якістю навчального 

процесу в університеті. 


