
 

 

 



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Організація контрольних заходів навчально-виховного процесу в 

гуманітарно-педагогічному коледжі регламентується «Положенням про 

організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженому 

наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993р. за № 161, законами 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», Державним стандартом освіти, а також 

іншими нормативними актами з питань вищої освіти. 

1.2.  В організації контролю за навчально-виховним процесом у коледжі 

щорічно практикується проведення директорських контрольних робіт (далі – 

ДКР) як один з критеріїв оцінки якості засвоєння теоретичних і практичних знань 

і умінь студентів.  

1.3. Для поліпшення цієї роботи, широкого використання творчих 

можливостей викладачів і підвищення відповідальності студентів за рівень знань 

вважати директорські контрольні роботи складовою частиною навчального 

процесу. 

1.4. Метою організації і проведення директорських контрольних робіт є 

виявлення певних знань, практичних навичок студентів, а також причин, за яких 

деякі  теми і розділи навчального матеріалу не засвоєнні. 

1.5. Необхідність проведення ДКР з предмета визначається: 

- за результатами відвіданих уроків і занять; 

- за результатами всіх видів атестації студентів; 

- за планом вивчення стану викладання предметів; 

- за необхідністю моніторингу навчальних досягнень студентів; 

- за планом вивчення досвіду роботи викладача тощо.  

1.6. Результати директорських контрольних робіт враховуються при 

підведенні підсумків роботи коледжу за навчальний рік, доводяться до відома всіх 

викладачів. 



ІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДИРЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ 

РОБІТ 

Планування, підготовку і проведення ДКР слід проводити в такому порядку:  

1. Вибірковий перелік дисциплін, що виносяться на ДКР з вказівкою задіяних 

груп, щорічно встановлюється адміністрацією на початку навчального року, 

затверджується директором коледжу і доводиться до відома викладачів і 

студентів навчального закладу, вноситься до семестрових графіків внутрішнього 

контролю. 

Предмети та групи, де проводяться ДКР,можуть бути доповнені протягом 

навчального року за результатами виробничих нарад, звітів викладачів, перевірки 

журналів теоретичного навчання. 

У цьому випадку директорські контрольні роботи проводяться за наказом 

директора із обґрунтуванням необхідності їх проведення. 

Терміни проведення ДКР: 

1.1. Адміністрацією коледжу може бути встановлено один з двох варіантів 

проведення директорських контрольних робіт: 

1 варіант 

1-й семестр (листопад – грудень) – природничо-наукові, гуманітарні та 

соціально-економічні дисципліни. 

2-й семестр (березень – квітень) - професійно-орієнтовані дисципліни 

2 варіант 

2-й семестр ( квітень, травень) – природничо-наукові, гуманітарні та 

соціально-економічні дисципліни, професійно-орієнтовані дисципліни 

1.2. Графік проведення ДКР, затверджується заступник директора з 

навчальної роботи і складається   за формою, що приводиться нижче ( додаток 1). 

2. Протягом двох тижнів до проведення ДКР викладачі-предметники  під 

керівництвом голів предметних (циклових) комісій створюють банк пакетів 

завдань до директорських контрольних робіт. При плануванні проведення 

директорської контрольної роботи бажано об'єднати  проведення директорської 

контрольної роботи з обов’язковою контрольною роботою, що передбачена 

навчальним планом.  



Для складання завдань директорських контрольних робіт можуть бути 

використані збірники матеріалів для проведення державної підсумкової атестації, 

зовнішнього незалежного оцінювання та інших збірників, що мають гриф МОН 

України 

2.1. Кожен пакет завдань до директорських контрольних робіт включає: 

2.1.1. Пакет завдань, розрахований не більше ніж на 2 (дві) академічні 

години, затверджений заступником директора з навчальної роботи, який містить 

не менше 8-ми варіантів, що включають теоретичні питання та питання, що 

перевіряють практичні уміння і навички  з найбільш важливих тем пройденого 

матеріалу оцінюваної дисципліни.  

При формуванні пакету завдань рекомендується поєднання використання 

тестових завдань та завдань диференційованих за ступенем складності. 

Завдання на директорську контрольну роботу повинні відповідати обсягу 

вивченого матеріалу на момент їх проведення. 

2.1.2. Анотацію і критерії оцінок. 

2.1.3. Зразок відповіді одного варіанта. 

2.2. Для проведення контрольної роботи використовується довільно обраний 

пакет завдань з банку пакетів завдань. 

3. Проведення директорських контрольних робіт: 

3.1. Директорська контрольна робота проводиться особою, що відповідає за 

її проведення, у присутності викладача. 

3.2. Тривалість директорської контрольної роботи залежить від її обсягу, 

форми завдань і не може перевищувати двох академічних годин. 

3.3. На директорській контрольній роботі студентам забороняється 

користуватись конспектами, навчальною, нормативною, довідковою, методичною 

та іншою літературою. 

3.4. Завдання виконуються студентами на окремих листках зі штампами 

навчального закладу.  

3.5. Видача завдань на директорську контрольну роботу та збір виконаних 

контрольних робіт здійснюється  представником дирекції, відповідальної за її 



проведення. 

ІV. Викладач зобов'язаний: 

4.1. Забезпечити наявність проштампованого паперу. 

4.2. Проводити згідно з графіком ДКР в групах, якщо наявність студентів 

складає не менше 80%. 

5. Голова предметної (циклової) комісії зобов'язаний : 

5.1. Здійснювати контроль за дотриманням графіка виконання ДКР. 

5.2. Організувати перевірку ДКР  протягом 3-х днів і надати до методичного 

кабінету аналіз результатів за формою (додаток № 2) з вказівкою, переліком 

найбільш характерних помилок. 

5.3. Здійснювати вибіркове повторне рецензування. 

5.4. Узагальнені і систематизовані з предметів циклу результати виконання 

ДКР подаються до методичного кабінету у вигляді таблиці (додаток № 3).  

4.5. Контрольні роботи подаються в прошитому вигляді до методичного 

кабінету. 

V. Методичний кабінет зобов'язаний: 

5.1. Забезпечити присутність на ДКР представників адміністрації, згідно із 

затвердженим графіком, які видають завдання студентам, контролюють хід 

виконання робіт, а виконані роботи передають для перевірки до методичного 

кабінету. 

5.2. Забезпечити представника адміністрації, який є присутній при 

проведенні директорської контрольної роботи з варіантом завдання з бази завдань 

для директорських контрольних робіт, що попередньо були розроблені 

предметною (цикловою) комісією. 

5.2. Організувати та забезпечити вибіркове повторне рецензування. 

5.3. 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. 

VІ. Перевірка, аналіз та зберігання директорських контрольних робіт: 

6.1. Перевірку контрольної роботи здійснює викладач-предметник у терміни 



не більше трьох днів після її проведення. При перевірці враховується повнота 

відповідей, в тому числі й на тестові завдання. 

6.2. За результатами директорської контрольної роботи викладач стисло 

аналізує її виконання  навчальною групою та вказує типові помилки, надає 

пропозиції щодо можливих шляхів їх усунення в майбутньому. 

6.3. Результати директорських контрольних робіт аналізуються на 

засіданнях предметних (циклових) комісій та педагогічної ради. 

6.4. Матеріали для аналізу результатів ДКР для педагогічної ради готує 

заступник директора з навчальної роботи або методист. 

6.5. Перевірені директорські контрольні роботи та їх аналіз зберігаються у 

заступника директора з навчальної роботи або методиста протягом року. 

Здійснюючи в подальшому проведення директорських контрольних робіт, 

рекомендується також врахувати всі зауваження, викладені в констатуючій 

частині, та постійно проводити порівняння результатів ДКР з діагностичними 

контрольними роботами (І курс) та результатами за семестр та навчальний рік (ІІ – 

ІV курс). Оскільки моніторинг результативності навчального процесу відображає 

загальну картину дій усіх факторів, що впливають на навчання та визначають 

пріоритетні напрямки роботи педагогічного колективу. 

7. Контроль за дотриманням всіх вимог дійсного положення покладається на заст. 

директора навчального закладу з навчальної роботи. 



 

 

 

 

Додаток 1 

Графік проведення 

                  директорських контрольних робіт 
у ____________ місяці _________________ навчального року 

 

Дата Викладач Назва предмета Навчальна група Пара (урок) 
Представник 

адміністрації 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 2 

Аналіз результатів директорської контрольної роботи 

                                                                      з предмета_____________________________________ 

                                                                       група__________________________________________ 

                                                                      Викладач______________________________________ 
 

№п/п Прізвище, ім'я, по-батькові Оцінка Примітка 
    

    

    

 

 

 

Аналіз виконання контрольної роботи: 

Перелік найбільш характерних помилок: 

Група За списком Виконали роботу 
 Оцінки 

 Успішність 

% 

Якість 
знань,%  

 

 

 Кількість % 
«відмінно» 

(10-12) 

«добре» 

(7-9) 

«задовільно» 

(4-6) 

«незадов.» 

(1-3) 

 

 

 

 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Всього:        



 

 

 

Додаток З 

Аналіз 
результатів директорської контрольної роботи 

                                                                                предметна (циклова) комісія________________ 
                                                                               _________________________________________ 

                                                                              Голова предметної (циклової) комісії____________________ 
 

Викладач Дисципліна Група Обхват, % Успішність, % 
Якість знань, 

% 

Причини 

неуспішності 
студентів з 

вказівкою 

прізвища,ім'я. 

1 2 3 4 5 6 7 

 


