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І. Загальні положення

1.1. Положення розроблене відповідно до чинного законодавства, нормативних
наказів Міністерства освіти і науки України, статуту коледжу та документів, що
регламентують організацію освітнього процесу.
1.2. Організація контрольних заходів освітнього процесу в коледжі
регламентується «Положенням про організацію освітнього процесу у закладах
передвищої фахової вищої освіти», законами України «Про фахову передвищу
освіту», Державним стандартом освіти, а також іншими нормативними актами з
питань передвищої фахової освіти.
1.3. Директорський контроль є одним з видів контролю якості освітнього
процесу, форма його здійснення - проведення директорських контрольних робіт
(ДКР). Директорська контрольна робота - це перелік завдань, вирішення яких
потребує вміння застосовувати інтегровані завдання програмного матеріалу
дисциплін. Директорська контрольна робота проводиться у вигляді планових
перевірок якості підготовки фахівців.
1.4. Мета проведення директорської контрольної роботи (ДКР) - виявлення
залишкового рівня знань студентів з навчальної дисципліни з наступним
аналізом якості навчання та викладання.
1.5. Директорські контрольні роботи виконуються у навчальний час. Графік
проведення складається завідувачами відділень за поданням голів циклових
комісій, погоджуються з заступником директора з навчально-виробничої роботи,
затверджуються директором коледжу (за умови, що навчання проходить в
очному режимі). Порядок проведення ДКР в очному режимі наведено в розділі
ІІ. При дистанційній формі навчання ДКР проводиться за критеріями розділу ІІІ.
Підставою для проведення ДКР є наказ, в якому визначено перелік
дисциплін та термін проведення після завершення вивчення певної теми або
після завершення вивчення дисципліни в цілому , контингент студентів, склад
комісії.
Результати директорських контрольних робіт враховуються при
підведенні підсумків роботи коледжу за навчальний рік і доводяться до відома
всіх викладачів.
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ІІ Порядок проведення директорських контрольних робіт в
очному режимі.
2.1. Директорські контрольні роботи є формою
поточного
(підсумкового)
контролю.
Директорські
контрольні роботи проводяться згідно встановленого графіка. Студенти не
пізніше ніж за тиждень повинні бути ознайомлені з графіком проведення
директорських контрольних робіт і прикладами завдань попередніх років.
2.2. Директорська контрольна робота з кожної навчальної дисципліни
повинна містити не менше 2-3-х варіантів завдань рівнозначної складності,
термін виконання яких знаходиться в межах 40-80 хвилин.
Для розробки завдань контрольної роботи циклова комісія створює робочу
групуі подає її на затвердження заступнику директора з навчально - виробничої
роботи. До складуробочої групи залучаються найбільш кваліфіковані викладачі.
Завдання директорської контрольної роботи повинні мати професійне спрямування,
а їх вирішення вимагати від студентів не розрізнених знань окремих тем і розділів
дисципліни, а їх інтегрованого застосування. Розроблені завдання контрольної
роботи розглядаються на засіданні циклової комісії, погоджуються нею, про що
робиться відповідний запис у протоколі.
2.3. Всі матеріали контрольних робіт розглядаються на засіданнях циклових
предметних комісій коледжу та затверджуються заступником директора з
навчально- виробничої роботи. Зміст, обсяг, структура та форма контрольної
роботи визначається навчальнимзакладом.
2.4. Пакет завдань до директорської контрольної роботи включає:
титульну сторінку з відміткою розгляду завдань на засіданні
циклової комісії та печаткою коледжу;
анотацію, в якій указано основні розділи курсу, які вміщено до
завданьконтрольної роботи;
форма завдань з коротким описом методики виконання;
їх кількість;
час, відведений на виконання роботи;
пакет завдань, який містить варіанти завдань, що включають
теоретичні іпрактичні питання з найбільш важливих тем пройденого матеріалу
оцінюваної дисципліни;
критерії оцінювання;
еталон правильного виконання одного варіанта роботи.
2.5. Роботи виконуються на аркушах зі штампом ВНЗ. Контрольна робота
вважається виконаною, якщо на ній були присутні не менше, ніж 90%
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студентів. У іншому випадку результати роботи анулюються і
призначається повторна контрольна робота. Студенти, які не виконували
ДКР, в аналізі не враховуються.
2.6. Оцінка за виконання контрольної роботи студентів освітньокваліфікаційного рівня молодший спеціаліст виставляється згідно з
критеріями оцінювання . навчальних досягнень за
12-бальною шкалою із загальноосвітніх предметів (усі предмети І
курсу (база 9 класів) та загальноосвітні предмети II курсу (база 9
класів) та за чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре»,
«задовільно», «незадовільно». Кожна робота перевіряється
викладачем пастою червоного кольору й оцінюється з обов'язковою
аргументацією виставленого балу. У кінці роботи викладач ставитьоцінку
цифрою, у дужках записує даний бал прописом і засвідчує власним
підписом.
2. 7. При оцінюванні за основу слід брати повноту і правильність
виконаннязавдань. Крім цього необхідно враховувати здатність студента:
диференціювати, інтегрувати та узагальнювати знання;
застосовувати правила, методи, принципи, закони у
конкретнихситуаціях;
інтегрувати схеми, графіки, діаграми;
встановити різницю між фактами і наслідками;
викладати матеріал на папері логічно, послідовно.
2. 8.Оцінки за контрольну роботу обов'язково обліковуються в журналах
академічних груп в графі «Директорська контрольна робота» та
враховуються при атестаційному та семестровому оцінюванні.
2. 9. Викладач зобов’язаний:
забезпечити наявність проштампованого паперу і, за умови
необхідності,довідкової літератури і рахункової техніки;
проводити згідно з графіком ДКР в групах, якщо наявність
студентів складає не менше 90%.
2.10. Голова циклової комісії зобов’язаний :
здійснювати контроль за дотриманням графіка виконання ДКР;
подати в методичний кабінет у вигляді таблиці кодування студентів;
організувати перевірку ДКР протягом 3-х днів і надати у
методичний кабінет аналіз результатів за встановленою формою із зазначенням
найбільш характерних помилок;
подати до методичного кабінету у вигляді таблиці узагальнені і
систематизовані результати виконання ДКР з навчальних дисциплін циклу;
контрольні роботи здати в прошитому вигляді у методичний
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кабінет.
2. 11. Методист зобов'язаний:
проінформувати представників адміністрації, яким необхідно бути
присутнім на ДКР згідно із затвердженим графіком та видати завдання
студентам, проконтролювати хід виконання робіт, передати виконані роботи для
перевірки головіциклової комісії;
забезпечити представника адміністрації, який є присутнім при
проведенні директорської контрольної роботи, варіантом завдання з бази
завдань для директорських контрольних робіт, що попередньо були
розроблені цикловою комісією;
проаналізувати,
узагальнити,
систематизувати
результати
виконання ДКР і підготувати відповідну довідку для обговорення на засіданні
педагогічної ради навчального закладу, яка приймає із цього приводу
відповідне рішення.
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ІІІ Порядок проведення директорських контрольних робіт при
дистанційному режимі навчання.
Проведення і оформлення директорської контрольної роботи у
Володимир - Волинському агротехнічному коледжі проводиться у
дистанційному режимі за такими критеріями:
3.1. Дата проведення директорської контрольної роботи (далі
ДКР) визначає викладач, відповідно до завершення вивчення дисципліни в цьому
навчальному семестрі.
3.2. Не пізніше як за тиждень студенти повинні бути ознайомлені з прикладами
орієнтовних запитань ДКР.
3.3. ДКР з кожної навчальної дисципліни повинна проходити , на вибір педагога, у
вигляді тестів чи розгорнутих питань.
3.4. Якщо ДКР проходить у форматі тестування , то даний вид контролю знань
студентів має містити не менше 20 запитань рівнозначної складності, термін виконання
яких знаходиться в межах 45-60 хв.
3.5. Якщо ДКР проходить у форматі контрольних (розгорнутих) питань, то такий
вид контролю знань студентів має містити 3 запитання рівнозначної складності, термін
виконання яких знаходиться в межах 20-30 хв., одне з яких (керуючись специфікою
викладання дисципліни) має містити творче чи практичне завдання.
3.6. Завчасно студентів ознайомити з пакетом завдань та вимогами до їх виконання.
3.7. Оцінка за виконання контрольної роботи студентів виставляється згідно з
критеріями оцінювання навчальних досягнень. Оцінювання навчальних досягнень
студентів загальноосвітнього циклу здійснюють за 12- бальною шкалою і його
результати позначають цифрами від 1 до 12 згідно з критеріями оцінювання (наказ
Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 року № 371) та за чотирибальною
шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно»,«незадовільно» (для студентів 3-4 курсів).
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Рівні
навчальних
досягнень
1.Початковий

Загальні критерії оцінювання навчальнихдосягнень студентів
1
2
3

2. Середній

4
5
6

3. Достатній
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4. Високий
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Студент розрізняє об’єкти вивчення.
Студент відтворює незначну частину навчальногоматеріалу, має
нечіткі уявлення про об’єкт вивчення.
Студент відтворює частину навчального матеріалу; з допомогою
викладача виконує елементарні завдання.
Студент з допомогою викладача відтворює основний навчальний
матеріал, може повторити зазразком певну операцію, дію.
Студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний з
помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати
правило.
Студент виявляє знання й розуміння основних положень
навчального матеріалу. Відповідь йогоправильна, але недостатньо
осмислена. Вміє застосувати знання при виконанні завдань за
зразком.
Студент правильно відтворює навчальний матеріал, знає
основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні приклади
на підтвердження певних думок, частково контролюєвласні
навчальні дії.
Знання студента є достатніми, він застосовує вивчений матеріал у
стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати
найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами,фактами, робити
висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його
логічна, хоч імає неточності.
Студент добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в
стандартних ситуаціях, умієаналізувати й систематизувати
інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і
правильною аргументацією.
Студент має повні, глибокі знання, здатний використовувати їх у
практичній діяльності, робити висновки, узагальнення.
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Студент має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм,
аргументовано використовуєїх у різних ситуаціях, уміє знаходити
інформацію та аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми.
12 Студент має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог
навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та
нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати,
узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися
джерелами інформації,приймати рішення.
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Оцінк
а
"2"

Рівень знань

Характеристика

Незадовільно

"3"

Задовільно

Студент відтворює основний навчальний
матеріал, виконує завдання за зразком, володіє
елементарними вміннями навчальної діяльності.

"4"

Добре

Студент знає істотні ознаки понять, явищ, зв’язки
між ними, вміє пояснити основні закономірності, а
також самостійно застосовує знання в стандартних
ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом,
абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити
висновки, виправляти допущенні помилки. Відповідь
студента правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй
бракує власних суджень.

"5"

Відмінно

Знання студента є глибокими, міцними,
системними, студент вміє застосовувати їх для
виконання творчих завдань, його навчальна діяльність
позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні
ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати
особисту позицію.

Відповідь студента фрагментарна,
характеризується початковими уявленнями про
предмет вивчення.

3.8. Об'єктом оцінювання знань студентів є програмовий матеріал дисципліни
предмету.
3.9. При оцінюванні розгорнутих питань за основу слід брати повноту і
правильність виконання завдань.
Крім цього необхідно враховувати здатність студента:
ситуаціях;
-

диференціювати, інтегрувати та узагальнювати знання;
застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних
інтегрувати схеми, графіки, діаграми;
встановити різницю між фактами і наслідками;
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викладати матеріал логічно і послідовно.
3.10. Оцінки за контрольну роботу обов'язково обліковуються в журналах
академічних груп та враховуються при атестаційному та семестровому оцінюванні.
3.11. Викладач зобов'язаний подати у вигляді таблиці узагальнені і
систематизовані результати виконання ДКР з навчальних дисциплін циклу (у
методичний кабінет).
ІV Результати проведення ДКР
4.1. У процесі спостереження та аналізу контрольної роботи слід зосередити увагу
натаких параметрах:
- відповідність змісту контрольної роботи вивченому програмному матеріалу;
- використання диференційованих завдань з урахуванням індивідуальних
особливостей студентів, рівня навчальних досягнень, творчого потенціалу;
- самостійність виконання контрольної роботи;
- організація та методика проведення контрольної роботи.
4.2. Результати виконання директорської контрольної роботи заносяться
викладачем до таблиці встановленого зразка (додаток 1, 1а ).
4.3. На основі відомостей таблиць, завідувачі відділень подають до навчальної
частини у вигляді таблиці узагальнені і систематизовані результати виконання ДКР з
навчальних дисциплін (додаток 2).
4.4. Результати директорської контрольної роботи розглядаються на основі
співставлення результатів підсумкового або семестрового контролю рівня знань з
дисципліни та аналізуються завідувачами відділень, методистом коледжу. Усі відомості
зберігаються у заступника директора з навчально- виробничої роботи для розгляду на
засіданнях методичної, педагогічної рад або на засіданні атестаційної комісії.
4.5. Роботи зберігаються в навчальній частині впродовж навчального року.
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додаток 1

АНАЛІЗ
РЕЗУЛЬТАТІВДИРЕКТОРСЬКОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ,
проведеної викладачем
в _____семестрі ________н.р.
___________________________________________________________________________
назва навчальної дисципліни

Група ________
Кількість студентів_______
В групі виконали роботу _______ студентів
Дата проведення__________________
№з\
Прізвище, ініціали
Оцінка
п

11

Всього:
12-____
11 - ____
10 - ____
9 - ____
8 - ____
7 - ____
6 - ____
5 - ____
4 - ____
3 - ____
2 - ____
1 - ____
Абсолютна успішність, %_______________________
Якісна успішність, %________________
Викладач

__________________________
Прізвище, ініціали

______________
підпис
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додаток 1а

АНАЛІЗ
РЕЗУЛЬТАТІВДИРЕКТОРСЬКОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ,
проведеної викладачем
в _____семестрі ________н.р.
______________________________________________________________________
назва навчальної дисципліни

Група ________
Кількість студентів_______
В групі виконали роботу _______ студентів
Дата проведення__________________
№з\
п

Прізвище, ініціали

Оцінка

13

Всього:
5432-

____
____
____
____

Абсолютна успішність, %_______________________
Якісна успішність, %________________
Викладач:

_______________________
Прізвище, ініціали

____________
підпис
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додаток 2

ЗВЕДЕНИЙ АНАЛІЗ
РЕЗУЛЬТАТІВДИРЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
відділення
N
з/п

Назва
дисципліни

Група

Прізвищета
ініціали викладача

Абсолютна
успішність,
%

Якісний
показник,
%

Завідувач відділення
ПІП
«_ »

підпис

2021 р.
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16

17

