ПОЛОЖЕННЯ
про оцінювання знань студентів
у формі комплексних контрольних робіт
з навчальних дисциплін
Державного вищого навчального закладу
«Чернівецький політехнічний коледж»

Загальні положення
Це положення регламентує порядок оцінювання знань студентів у формі
комплексних контрольних робіт (надалі – ККР) з навчальних дисциплін, що
викладаються в коледжі.
ККР є контрольним заходом із навчальної дисципліни, який здійснюється з
метою виявлення рівня залишкових знань студентів та контролю за якістю
навчального процесу. На цей контрольний захід виноситься весь навчальний
матеріал,

передбачений

робочою

навчальною

програмою

дисципліни.

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється, як правило, з нормативних
дисциплін, вивчення яких закінчено у семестрі або навчальному році.
Термін проведення ККР та перелік нормативних дисциплін, з яких буде
здійснюватися ККР, визначається навчальним планом з урахуванням пропозицій
циклових комісій.
На проведення ККР виділяється 2 академічні години.
До виконання ККР залучають всі академічні групи студентів II-IV курсів
усіх спеціальностей. Контрольний захід вважається таким, що відбувся, якщо в
ньому взяли участь не менше ніж 75 % спискового складу академічної групи.
Студенти однієї академічної групи виконують контрольні завдання ККР не більше
ніж з однієї дисципліни на день.
Пакети ККР затверджуються головою циклової комісії та заступником
директора з навчальної роботи.

Вимоги до складу, змісту та порядку розробки пакетів контрольних робіт
(ККР) навчальних дисциплін
Пакети контрольних робіт розробляються викладачами з урахуванням
освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця та робочих програм навчальних
дисциплін.
До пакету ККР включаються:
1. Навчальна програма дисципліни.
2. Анотація до комплексної контрольної роботи.
3. Завдання комплексної контрольної роботи з дисципліни (на кожного
студента окремий варіант).
4. Критерії оцінки виконання завдань комплексної контрольної роботи.
5. Рецензія на комплексну контрольну роботу.
6. Перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється при
виконанні комплексної контрольної роботи.
Пакет завдань оформляється за зразком 1:
Зразок 1
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Державний вищий навчальний заклад
«Чернівецький політехнічний коледж»
Розглянуто
Цикловою комісією
_________________________
Протокол № ___ від _______
Голова ц/к _______ ________
(підпис)

Затверджую
Заступник директора
з навчальної роботи
______ М.Г. Юзефович
«___» _________ 2012р.

(ПІП)

ПАКЕТ
КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
З ДИСЦИПЛІНИ « назва дисципліни »
для студентів спеціальності шифр назва спеціальності
Викладач____________________
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В анотації

зазначається мета завдань, зв’язок з кваліфікаційною

характеристикою, структура завдань, технологія контролю (письмова робота чи
тест) та тривалість виконання.
Якщо комплексна контрольна робота проводиться у формі відповідей на
письмові запитання, її зміст та оформлення повинні відповідати наступним
вимогам:
1. ККР з кожної дисципліни повинна мати не менше 30 варіантів
формалізованих завдань рівнозначної складності, вирішення яких потребує
уміння застосовувати інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни.
2. Кожне завдання ККР повинно розпочинатися словами: Визначити…,
Обґрунтувати…,

Проаналізувати…,

Дати

оцінку…,

Описати

...,

Дати

розгорнуту відповідь ..., і т.п.
Якщо комплексна контрольна робота проводиться у вигляді тесту, її зміст
та оформлення повинні відповідати наступним вимогам:
1. Кожен варіант повинен містити від 15 до 30 завдань різної форми і
складності, відповіді на які вимагають знань з усього курсу.
2. До пакету додається ключ правильних відповідей.
Кожний варіант оформляється за зразком 2:
Зразок 2
3. Кожен варіант оформляється за зразком 2:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Державний вищий навчальний заклад
«Чернівецький політехнічний коледж»

Зразок 2

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З ДИСЦИПЛІНИ « назва дисципліни »

для студентів спеціальності шифр назва спеціальності
Варіант 1
1.
2.
Викладач_______________
…..
3

При розробці критеріїв оцінки за основу слід брати повноту і
правильність виконання завдань. Оцінка за виконання ККР виставляється
згідно з існуючим положенням за чотирибальною системою «відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно».
Розроблений пакет ККР розглядається на засіданні циклової комісії і
направляється на рецензування. Рецензію на ККР дають випускові циклові
комісії на підставі всебічно проведеного аналізу. При складанні рецензії
необхідно показати:
 позитивні моменти розробленої ККР;
 відповідність варіантів завдань програмним вимогам;
 професійне спрямування та реалізація принципу комплексності у
розроблених варіантах завдань;
 рівнозначність варіантів завдань за їх складністю та можливість
застосування комп’ютерної техніки при їх вирішенні;
 обґрунтованість критеріїв оцінки виконаних завдань;
 недоліки та шляхи покращення завдань.
При наявності в рецензії зауважень, пакет доопрацьовується.
Підготовлений пакет подається на затвердження заступнику директора
коледжу з навчальної роботи з титульною сторінкою.
До переліку довідкової літератури включаються таблиці, каталоги,
довідники, які не мають методик проведення розрахунків, або короткого
викладу процесів і явищ.
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