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Це положення встановлює порядок організації та проведення обов'язкових 

класних контрольних робіт. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Контрольна робота проводиться в учбових групах денного навчання 

згідно з затвердженими учбовими планами та програмами. 

1.2 Контрольна робота проводиться по індивідуальних контрольних картках-

завданнях або варіантах в письмовій формі на листах паперу зі штампом 

коледжу  

1.3 Кількість варіантів контрольної роботи - 6. 

1.4 Кількість контрольних карток - 30. 

1.5 Тривалість виконання - не більше 1 години. 

2. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

2.1 Контрольна робота проводиться з метою перевірки рівня засвоєння 

теоретичного матеріалу. 

2.2 Виховною метою проведення контрольної роботи  - є розвиток у студентів 

навчально-пізнавальної діяльності, направленої на свідоме та міцне оволодіння 

знаннями. 

3. СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

3.1 Контрольні строки проведення визначаються календарно-тематичними 

планами та графіками навчального процесу. 

4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДГОТОВЦІ ТА ПРОВЕДЕННЮ  

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

4.1 За два тижні до проведення контрольної роботи викладач доводить до 

відома студентів перелік питань, які будуть включені в завдання. Вказує 

літературу для самопідготовки, повідомляє строки та порядок проведення, 

критерії оцінки виконаної роботи. 

5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРОВЕДЕННЮ  

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

5.1 Контрольна робота проводиться на першій годині заняття. 

5.2 Перед початком виконання контрольної роботи викладач повинен 

перевірити склад групи, забезпечити самостійність роботи кожного студента, 

роздати контрольні картки. 
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5.3. Конкретні форми виправлення незадовільних оцінок по результатах 

контрольної роботи встановлює викладач, що веде предмет. 

5.3.1 Якщо студент був відсутнім на контрольній роботі або отримав 

незадовільну оцінку, він повинен виконати роботу згідно з графіком, але не пізніше 

наступного семестру. 

5.4 В Процесі виконання роботи студенти можуть звертатися до викладача за 

роз'ясненнями суті питань контрольних карток. 

5.5 За 2...З хвилини до закінчення часу контрольної роботи разом з 

контрольними картками здаються викладачу. 

5.6 Якщо під час виконання роботи студент порушує дисципліну, користується 

недозволеними матеріалами,  викладач має  право відібрати завдання, тобто 

заборонити виконання роботи і призначити інший строк виконання роботи. 

6. ВИМОГИ ДО ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ  

КЛАСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

6.1 Завдання для проведення обов'язкових контрольних робіт повинні 

відповідати вимогам. 

6.1.1 Охоплювати всі основні питання матеріалу. 

6.1.2 Відповідати здібностям середніх студентів. 

6.1.3 Ступінь складності всіх варіантів завдання повинна бути однаковою. 

6.2 Обов'язкова класна контрольна робота виконується або письмово, або за 

допомогою технічних засобів навчання, засобів обчислювальної техніки. 

6.3 Обов'язкова класна письмова контрольна робота виконується пастою або 

чорнилами будь-якого кольору крім червоного, на листочках з учнівського зошита. 

7. ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ 

7.1. Контрольна робота повинна бути перевірена та оцінена по п’ятибальній 

/дванадцятибальній / системі до наступного заняття з дисципліни. 

7.2. При оцінці кожної роботи слід враховувати: 

7.2.1 Повноту та правильність виконання розрахунків. 

7.2.2 Правильність виконання графічних робіт. 

7.2.3 Наявність та характер помилок, чи дрібних похибок та недоліків. 

7.2.4 Похибку вважати помилкою, якщо вона свідчить про те, що студент не 

оволодів знаннями, вміннями та навиками. 
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7.2.5  До недоліків відносяться похибки, які свідчать про недостатньо. 

повне чи недостатньо міцне засвоєння  знань та навиків: похибки, які можна 

розцінити, як помилки, якщо вони повторюються в подібних випадках; похибки, які 

можна пояснити неуважністю студента, і які не можуть впливати на суть знань та 

навиків, отриманих студентом. 

7.2.6.  До дрібних помилок відносяться неакуратні записи та креслення, які 

в цілому не спотворюють суті відповіді чи рішення. 

7.3. При перевірці роботи викладач повинен вказати на допущені помилки, 

поставити оцінку, дату перевірки, підпис. 

7.4. Результати контрольної роботи повідомляються студентам на наступній 

лекції. При цьому перевірені роботи слід роздати студентам для ознайомлення з 

зауваженнями, звернути їх увагу на найбільш характерні помилки та неточності, 

які допущені в окремих роботах. Якщо в процесі ознайомлення в студентів 

виникнуть питання, викладач повинен дати вичерпну відповідь по їх суті. 

7.5 Після ознайомлення роботи повертаються викладачеві, який проставляє 

оцінки в журналі. Оцінки слід проставляти в вільній графі журналу з поміткою 

"Контрольна робота". 

7.6 За підсумками проведення обов'язкової контрольної роботи викладач 

оформляє сторінку аналізу, який розглядається на черговому засіданні предметної 

(циклової комісії). 

7.7 Згідно з графіком контролю заступник директора по учбовій роботі, 

завідуючий відділенням, голова циклової комісії здійснюють контроль за ходом 

проведення обов'язкових контрольних робіт. 

8. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА 

ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНТРОЛЬНИХ POБІТ. 

8.1 Матеріали контрольної роботи розглядаються цикловою комісією, 

затверджуються заступником директора, по учбовій роботі  i зберігаються у 

викладача. 

8.2 Виконані студентами контрольні роботи разом з аналізом викладача 

здаються в учбову частину технікуму. 

 


