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I. Загальнi положення

Контроль обов'язкова складова процесу навчання, BiH допомагае

побачити повну картину всього освiтнього процесу, сприяе виявленню

рiвня реальних досягнень студентiв у навчаннi, з'ясуванню недолiкiв цього

,rроч.aу i шляхiв ix подолання, внесенню до нъого необхiдних коректив, нада€

дидактичному процесовi логiчнот, змiстовоi, органiзацiйноi i методичноi

завершеностi.
1. Мета директорських контролъних робi, - 

"1::,1:i11_1*_,]: 
,Ii::T]

студонтами вивченого матерiалу з навчальноi дисциплlни загаJIьноосвlтнъого

ЦИКЛУ' 
щиректорську контрольну роботу не слiд розумiти в буквальному

значеннi. Це не значить, що Ti проводить особисто директор Коледжу.

контрольна робота проводиться викладачем даноi дисциплiни в присутностi

директора чи з його доручення, заступника директора, завiдувача вiддiлення i

голови цикловоi KoMiciT.
2. У планах внутрiшнього контролю обов'язково плануеться проведення

директорських контрольних робiт i вiдвiдування керiвниками TexHiKyMy

""ппuдuriв, 
що проводять контролънi роботи згiдно з графiком.

з. Пр" пiдготовцi директорськот контрольнот роботи з кожнот

дисциплiни u"a"u.ruroru." загальнi для Bcix груп теми чи роздiли, що

перевiряються. складаютъся варiанти единих завдань для Bcix груп, що

,rере"iр"ються. Визначасться дата проведення контрольноi роботи (як правило,

У iHi,^ заlтланованi в графiку внутрiшнього контролю). Якщо перевiрясться

кiлька груп, контрольнi роботи варто проводити у Bcix групах одночасно i

тiльки у виняткових, випадках - у рiзний час, але за iншими варiантами,

_ пiдготовка до проведення письмових контрольних робiт включа€:
р

визначення теми чи роздiлу з навчальноt програми даноl дисциплlни

й TepMiHiB проведення;
- пiдготовку BapiaHTiB контрольних завдань;

- розробку методичних вказiвок для кожноТ контрольноТ роботи з

сдиними критерiями оцiнок;
- розробку форми i змiсту реестрацiйноi вiдомостi на навч€LJIьну групу з

кожноi дисциплiни; ..! Е --:л-- пiдготовку аудитор11, органlзацlю робочих мiсцъ i розмiщення
студентiв, у тому числi забезпечення (якщо це необхiдно) довiдковим
матерiалом, обчислюваJIьною технiкою тощо.

при складаннi BapiaHTiB контролъних завдань необхiдно дотримуватися

таких умов: 
)UтIл I11\IJ,г11.\TTT-IJT/, 

"я*пянь 
по,.и весь обсяГ темИ- варiанти контрольних завдань повиннl охоплювати

чи роздiлУ, заякими заплановано провести контролъну роботу;
yci варiанти повиннi бути рiвноцiнними за трудноЩами Й за часом,

який витрачаеться на виконання завдань; ,

- BapiaHT контрольного завдання повинен бути розрахоВаниЙ на

виконання вмiщених в ньому завдань середньо'i трулноrui, у вiдведений час -

одна академiЧна годиНа (двi години при написаннi твору).
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У BapiaHTaX контрольних завдань можуть бути примiтки, що уточнюють

завдання.
ДлякожноiконТрОЛЬноiроботискЛаДасТЬсяокреМаМеТоДИкаЗ

критерiями оцiнки для кожноi д"Йиплiни, Тiльки при uiЙ yMoBi досягастъся

об,сктивнiсть оцiнки та вiдповiднiсть оцiнок викладача Та Повторнот перевiрки'

якщо вона проводиться,

II. Органiзацiя проведення контрольноi роботи

При ,rро".д.""i письмовоi контрольноi роботи викладач повинен

забезпочиr" ,o""f самостiйнiстъ роботи _кожного 
студента групи. Тiльки в

цьому виI1адку проведення контролiноi роботи досягас поставленот мети,

З огляду на психологtчний стан студентiв пiд час контрольноТ роботи,

викладач, Що проводитъ контрольну роботу, зобов'язаний виявити

доброзичливiсть, увагу до студентiв, створитI+ спокiйну обстанов_ку::i"uп "
слiд змiшувати доЬрой"ливiсть з потуранням i зниженням вимогJIивостl,

При проВеденнi контролъноТ р-Йоти необхiдно дотримуватися наступноi

послiдовностi:
- iнструктаж студентlв про порядок проведення контролъноТ роботи та

ii оформлення;
- роздачу контрольних бiлетiв з варiантами завдань (в окремих

випадкаХ написанНя завданЬ на дошцi); . 
lMicToM завдань;

-МоЖJIивiУточненняпiсляознайомленнясТУДенТlВЗ1:
- виконання завдань студентами;

- збiр контролъних робiт,

II. Оформлення контрольноi роботи студентами

F

контрольна робота виконуетъся студентами на окремих подвlиних

аркушах зi штампом коледжу й оформлясться в такий спосiб: на першiй

сторiнцi подвiйного листа студент пише

7н айменування пр едмета/

групи

спецiальнiсть.

20- р.

C"pi*""te, iм'я та ITo батьковi)

Номер BapiaHTa студент пише в правому верхньому KyTi на першiй

на кожнiй cTopiHui повиннi бути залишенl поля,

Виконанrr" *оЪrрольноi роботи варто починати з лругоТ сторiнки, на

якiй переписати умови завданъ, а потiм давати на них вiдповiдi чи рiшення,

вiдповiдi "u okpeMi запитання завдання дозволяетъся давати в

довiльному порядку, зберiгаючи нумерачiю, дану у вiдповiдному BapiaHTi,



На виконання контрольноi роботи вiдпускасться одна навчаJIьна
година, а на TBip з лiтератури й мови - двi навчальних години без перерви.

Користуватися конспектами i навчальними посiбниками не

дозволяеться.
Контрольна робота проводиться

самостiйностi.
при строгому дотриманнi

.a.
анЕUIlз 1

III. Перевiрка й оформлення результатiв контрольних робiт

Пiсля виконання студентами контрольних робiт пiдводяться пiдсумки,
узагаJIьнення результатiв. I-{ей етап включае :

- перевiрку контрольних робiт викладачем i оцiнку ix;
- заповнення вiдомостi;
- складання графiкiв порiвняльних показникiв;
- аналiз результатiв;
- проведення додаткових занять чи консультацiй (якщо це необхiдно);
- обговорення результатiв директорських контрольних робiт на

засiданнях циклових комiсiй, методичноi ради i педрадi, вироблення i
прийняття вiдповiдних рекомендацiй i рiшень.

Результати контрольноi роботи оформляються по кожнiй групi i по
кожнiй дисциплiнi у виглядi вiдомостi.

У вiдомiсть заноситься цiлком весь облiковий склад групи, у якiй
проводилася контрольна робота, вiдповiдно до списку в класному журналi.

Проти прiзвища студентiв, що не з'явилися на контрольну роботу,
пишеться "не з'явився". На стулентiв, що не з'явилися на контрольну роботу, до
вiдомостi додаеться пояснювальна записка з вказiвкою причини неявки.

F Пояснюв€tльну записку про причини неявки студентiв даноТ групи на
контрольну роботу пiдписус завiдувач вiддiленням.

KpiM контрольноi вiдомостi, викладач проводить цисьмовий аналiз
результатiв контрольноТ роботи, у якому обов'язково вказус наЙбiльш
xapaKTepHi помилки, Iх причиНи, i розробляе пропозицii щодо усунення
недолiкiв.

Оцiнка кожного завдання в балах i методика визначення й оцiнки,
недолiкiв, що € в роботi, приводяться в окремих методиках, що складаються
для кожноi контрольноi роботи.

У деяких випадках виконання кожного завдання може бути розбите на
етапи, при цьому кожний етап оцiнюеться в балах чи частках бала.

Щиректорська контрольна робота перевiрястъся викладачем у лень iT
проведення в присутностi особи, якiй це доручено директором TexHiKyMy.
Контрольнi роботи з мови i лiтератури (TBip) вiзуються представником, а

результати повiдомляються наступного дня.
Результати перевiрки контрольних робiт, що складаютьая з декiлькох

Завдань, оцiнюються в балах окремо за кожним завданням i в цiлому за всю
роботу.

Помилки виправляеться в TeKcTi червоним чорнилом, вiдгtовiднi
зауваження виносяться на поля.

Приклад запису оцiнок:



Оцiнка - "4"(добре)
Роботу перевiрив (у дужках ук€Iзати прiзвище та

iнiцiали). пiдпис викладача

20*_;l.

IV. Оформлення узагальнених результатiв та аналiз проведеIIIIя
контрольноТ роботи

a

При проведеннi директорських контрольних робiт для зручностi аналiзу
й наочностi результатiв, отриманi данi заносяться в таблицi i вiдображаються у
виглядi графiкiв, що вiдбивають ocHoBHi показники: абсолютну успiшнiсть,
якiсть успiшностi, середнiй бал, порiвняльнi данi успiшностi груп, вiддiлень,
KypciB, полiпшення чи погiршення успiшностi в порiвняннi з минулими

роками тощо.
Вiдомiсть про результати директорсъкоi контрольноi складаеться на

кожну дисциплiну, на кожну навчальну групу, у якiй проводиться контрольна

робота, i с основним документом для аналiзу. Змiст граф у прикладеному
BapiaHTi вiдомостi дозволяе встановити вiдвiдування, абсолютну успiшнiстъ
групи з даноi TeMi чи роздiлу, якiснi показники успiшностi, середнiй бал, а
також провести порiвняльний аналiз результатiв контрольноi роботи iз
семестровими, екзаменацiйними оцiнками, оцiнками за документами школи i на
вступних iспитах тощо. KpiM того, можна порiвняти показники в групах,
вiддiленнях, зiставити результати роботи викладачiв, класних керiвникiв,
вiддiлень, KypciB (додаток 1).

р Аналiз контрольних робiт, що, як гIравило, проводиться пiсля вивчення
найбiльш важливих роздiлiв i тем, дае можливiсть судити про ефективнiсть
навчаJIьного процесу, виявити недолiки в пiдготовцi та здiйсненнi навчальноi
дiяльностi студентiв i викладачiв. Викладач уточнюе, якi навчаJIьнi питання
засвоенi студентами менш успiшно, ta визначае найбiльш xapaкTepHi помилки,
допущенi ними при виконаннi контрольних завдань. I_{e дозволяс викладачу
виявити недолiки, допущенi ним при викладаннi навчального матерiалу,
органiзацii занять i виборi методу'жнього проведення.

Визначаючи причини недолiкiв, викладач повинен переглянути способи
викладання навч€lJIьного матерiалу, типи i структуру занять i повторно
викласти iнформацiю з незадовiльно засвоеним навчаJIъним елементом,
проводить додатковi консультацiТ, надас iндивiдуальнi завдання для
самостiЙноi роботи. Помилки Й недолiки, допущенi в письмових контрольних
роботах, повиннi бути виправпенi студентами, пiсля чого роботи перевiряються
повторно.

Результати директорських контрольних робiт обговорюються на
засiданнях циклових комiсiй, методичноi ради, а пiсля глибокого аналiзу
роботи викладачiв - на черговому засiданнi педагогiчноi ради. Залежно вiд
основних показникiв приймаються вiдповiднi рекомендацiТ чи рiшення.

У процесi обговорення необхiдно визначити:



- кращi й гiршi групи за результатами контролъних робiт з кожноi

дисциплirr"l ,u результатами Bcix контрольних робiт;

orriHoK;
- причини недолiкiв у навч€lJIьно-виховному процес1,- rrУrr ' ,.ллriпiй ппо.лr, " : -^*агогiчноiу рiшеннях засiдань циклових комiсiй, методичноt ради 1 педi

-л 
/ _--л-.-.--:,,,,\ !yтл

резулътатiв контрольних робiт,



Щодаток 1

предмету

ЗВЕДЕНА ВIДОМIСТЬ
результатiв виконання контрольних робiт з

_ceMecTpi
на I Kypci

Види iнформачii
Групи Усього

за
кYрс

1. К}пькiсть студентiв за
списком

2. Кiлькiсть студентiв, що
пис€Lllи контрольну роботу

3. Вiдвiдування у день
проведення контрольноi роботи
(%\

4. Успiшнiстъ у документах за 9
класiв (середнiй бал)

5. Середнiй бал на вступних
iспитах

б. Успiшнiсть за I семестр
абсолютна

- на <<7>>, ((8)), ((9)), (10), (l1),
<<|2>>

- середнiй бал

/. Успiшнiсть за оцiнками в II
семестр1

- на <<7>>, ((8)), ((9)), (10>), ((11),
(12)

- середнiй баsт

8. Успiшнiсть на контрольнiй
роботi

абсолютна
- на <<'/>>, ((8)), ((9)), (10), (l1D,

<<|2>>

- середнiй бал

Перевiряючий

Викладач


