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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 
ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З 

УРАХУВАННЯМ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 
 

Проблема перевірки й оцінки знань й умінь студентів завжди 
займала значне місце в практиці роботи вищої школи. Вона є для 

викладача засобом встановлення того, як студенти засвоюють програмний 
матеріал, як вони просуваються у своєму розвитку по роках навчання. 

Перевірка знань важлива і для студентів, вона є сигналом про їх рейтинг і 
навчає самоконтролю. 

Існуюча в ОДЕКУ модульно-рейтингова система навчання і 
оцінювання якості навчання, на наш погляд, достатньо ефективна. По-

перше, вона враховує поточну успішність студента і тим самим активізує 
його самостійну роботу; по-друге, більш об'єктивно і точно оцінює знання 
студента за рахунок бальної шкали оцінок за кожний окремий модуль; по-

трете, створює основу для диференціації студентів, що особливо важливо в 
умовах впровадження Болонської багаторівневої системи навчання; по-

четверте, дозволяє одержувати докладну інформацію про виконання 
кожним студентом графіку самостійної роботи. 

Згідно із інтегральним рейтингом студенти теоретично можуть 
протягом семестру набрати максимальну кількість балів по окремим 

дисциплінам, своєчасно і бездоганно виконуючи усі контролюючі заходи в 
рамках програми. Таким чином, такі студенти автоматично отримують 

оцінку і на іспит або залік вже не з'являлися. 
На думку значної частини викладачів іспит або залік наприкінці 

семестру є необхідною ланкою в процесі навчання. їх не можуть замінити 
окремі контрольні заходи, особливо тестові завдання, по різним розділам 
або модулям навчального курсу. Як правило, тільки готуючись до іспиту, 

студент починає бачити дисципліну в цілому і по справжньому відчуває. її 
зв'язок із суміжними дисциплінами. 

Відповідно до інструкції "Про порядок проведення та критерії 
оцінювання відповідей студентів в ОДЕКУ під час письмових іспитів"  від 

25.03.10 р. та змінами, які внесені рішенням ректорату від 11.10.10 р. на 
кафедрі хімії навколишнього середовища були складані екзаменаційні 

запитання з посиланням на основну літературу. Білети до іспитів для 
екологів складаються з тестових завдань закритого типу (всього 20 тестів), 

які охоплюють весь перелік сформованих у навчальній дисципліні знань 
(теоретичних і практичних). Результати екзаменаційної сесії будуть 

проаналізовані, узагальнені та на їх основі будуть зроблені доповнення та 
уточнення в методичній роботі із складання екзаменаційних матеріалів. 
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