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ЗРАЗОК 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Це положення регламентує порядок оцінювання залишкових знань 

здобувачів вищої освіти Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

(надалі – Інститут) у формі комплексних контрольних робіт (надалі – ККР) з 

навчальних дисциплін. 

1.2  ККР – контрольний захід із навчальної дисципліни, який здійснюється з 

метою виявлення рівня залишкових знань здобувачів вищої освіти та контролю за 

якістю навчального процесу. На цей контрольний захід виносять весь матеріал, 

передбачений навчальною програмою дисципліни. 

1.3  Оцінювання рівня залишкових знань здобувачів освіти здійснюють з 

нормативних дисциплін, вивчення яких закінчено у попередньому семестрі або 

навчальному році і підсумковий контроль екзамен. 

1.4  Терміни проведення ККР та перелік дисциплін, з яких буде виконуватися 

ККР, встановлюється наказом директора з урахуванням пропозицій завідувачів 

випускових кафедр. Наказ директора складається на підставі службових записок, 

представлених завідувачами кафедр. Форма записки наведена в Додатку1. 

1.5  До виконання ККР залучають всі академічні групи здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання кожної спеціальності другого – четвертого років навчання 

освітнього ступеня (надалі – ОС) «бакалавр» та кожної спеціальності першого і другого 

років навчання ОС «маґістр». 

1.6  Контрольний захід вважається таким, що відбувся, якщо в ньому взяли участь 

не менше ніж 90 % здобувачів академічної групи. 

1.7  Здобувачі вищої освіти однієї академічної групи виконують контрольні 

завдання ККР не більше ніж з однієї дисципліни на день. 

 

2. СКЛАД, ЗМІСТ ТА ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ ПАКЕТІВ ККР 

2.1 Пакет для виконання ККР – це сукупність документів, які мають 

забезпечити об’єктивне оцінювання рівня залишкових знань здобувачів освіти з 

відповідної навчальної дисципліни. 

2.2  Пакети для виконання ККР розробляються на відповідних кафедрах інституту 

з урахуванням ОКХ та у відповідності до робочої навчальної програми дисципліни, 

розглядаються на засіданнях кафедр, узгоджуються з завідувачем кафедри та 

затверджуються директором інституту. 

Приклад титульного листа пакету для виконання ККР наведено у Додатку 2. 

2.3 Пакет для виконання ККР складається з наступних складових. 

2.3.1 Навчальна програма дисципліни. 

2.3.2 Анотацію до комплексної контрольної роботи. 

2.3.3 Варіанти індивідуальних завдань комплексних контрольних робіт. 

2.3.4 Бланки відповідей. 
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2.3.5 Критерії оцінки виконання завдань ККР. 

2.3.6 Перелік матеріалів, якими дозволяється користуватися під час виконання 

завдань ККР. 

2.3.7 Дві рецензії на пакет ККР (одна внутрішня і одна зовнішня).  

2.4 В анотації зазначають мету завдань, зв’язок з кваліфікаційною 

характеристикою, структуру завдань, технологію контролю (тестова робота) та 

тривалість виконання.  

2.5 Рецензії на пакет ККР дають фахівці з відповідної галузі. У рецензії 

необхідно відобразити: 

 відповідність варіантів завдань вимогам навчальної програми; 

 професійне спрямування та реалізацію принципу комплексності у 

розроблених варіантах завдань; 

 рівнозначність варіантів завдань за їхньою складністю; 

 можливість застосування комп’ютерної техніки для виконання 

контрольних завдань; 

 обґрунтованість критеріїв оцінювання виконуваних завдань; 

 обґрунтованість та достатність матеріалів, якими студент може 

користуватися під час виконання контрольних завдань; 

 спроможність завдань діагностувати набуті знання, вміння та навички з 

конкретної навчальної дисципліни. 

2.6 ККР проводиться у формі тестових завдань.  Зміст ККР та оформлення 

повинні відповідати вимогам: 

 пакет тестових завдань з кожної дисципліни повинен мати не менше 30 

варіантів. Кожен варіант повинен містити від 15 до 30 завдань різної складності, 

відповіді на які вимагають знань з усього курсу; 

 до пакета додається ключ правильних відповідей, завдання ККР (Додаток 

3) та бланк тестування (Додаток 4).  

2.7 Оцінка за виконання завдань ККР виставляється за 100-бальною шкалою та 

шкалою ЕСТS і національною 4-бальною шкалою. Розробляючи критерії оцінювання 

контрольних завдань, за основу необхідно брати повноту і правильність їхнього 

виконання.  

2.8 До переліку матеріалів, якими дозволяється користуватися здобувачам 

вищої освіти під час виконання завдань ККР, можуть входити: таблиці; каталоги; 

стандарти; довідники, які не містять методик здійснення розрахунків або короткого 

викладу процесів і явищ. 

2.9 Затверджений пакет ККР зберігається на кафедрі. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПЕРЕВІРКА І АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ККР ПРИ 

ЗДІЙСНЕННІ САМОАНАЛІЗУ 

3.1 Перелік дисциплін, за якими виконуються ККР, складається випусковою 

кафедрою, доводиться до відома відповідних завідувачів кафедр та подається до 

навчального відділу. 
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3.2 Навчальний відділ складає зведений графік проведення ККР в термін 

визначений наказом директора інституту. 

3.3 Для проведення ККР завідувач кафедри призначає відповідальних 

викладачів, які отримують у навчальному відділі відомість виконання ККР (Додаток 5). 

3.4  Перед початком контрольного заходу викладач, відповідальний від кафедри 

за проведення ККР, роздає кожному здобувачеві вищої освіти окремий білет з 

контрольними завданнями, інформує про мету контрольного заходу, відповідає на 

запитання щодо вимог до їхнього виконання контрольних завдань, критеріїв 

оцінювання. 

3.5 Здобувачам освіти під час виконання ККР забороняється обмінюватися 

інформацією у будь-якій формі або використовувати інші матеріали та засоби, окрім 

дозволених. 

3.6 Викладачі кафедри здійснюють перевірку виконаних контрольних завдань 

ККР, заповнюють відомості ККР та фіксують відсутніх здобувачів вищої освіти. 

3.7 За результатами виконання ККР на випускових кафедрах складають 

зведені відомості за відповідною формою (Додаток 6). 

3.8 Результати ККР обговорюють на засіданні кафедри та розглядають 

рекомендації щодо удосконалення викладання відповідних навчальних дисциплін. 
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Д О Д А Т К И 
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Додаток 1 

Директору 

Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна» 

____________________________ 
(ПІБ) 

Завідувача кафедри___________ 

____________________________ 
      (ПІБ) 

 

 

П О Д А Н Н Я 

 

 Просимо включити до розкладу виконання комплексних контрольних робіт 

студентами  ОС «бакалавр» такі нормативні дисципліни: 
                      

Спеціальність ________________        _______________________________ 
                                                             (код)                                       (назва) 

 

№ 

з/п 
Дисципліна 

Блок 

дисциплін 
Курс Група 

Кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

П
р
и

м
іт

к
а 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

 

  

Завідувач кафедри  
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Додаток 2 

ЛУЦЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ  

ВІДКРИТОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ 

«УКРАЇНА» 

 

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Луцького інституту  

розвитку людини 

Університету «Україна» 

________________________ 

«___» _____________20____ р. 

 

 

 

 

ПАКЕТ 
комплексної контрольної роботи 

з дисципліни 

 
«__________________________________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри _____________________ 

Протокол № «___» від «___» _____________ 20___ р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луцьк – 20__ 
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Додаток 3 

Луцький інститут розвитку людини 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

З ДИСЦИПЛІНИ   « назва дисципліни » 

спеціальність   шифр  назва спеціальності 

 

 

Варіант 1 
І рівня складності 

1. ……………………….?    

А) 

Б) 

В)    

20…………………… 

     

ІІ рівня складності 

 

1. ……………………….?    

А) 

Б) 

В)    

10……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри ___________________ 
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Додаток 4  

Луцький інститут розвитку людини 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

 

Бланк відповіді: 

Комплексна контрольна робота  
З дисциплін: ________________________________________________________ 

   

    Здобувача вищої освіти ___курсу, спеціальності _________________________групи №____                                                                               
 

_____________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові) 

                           

ІНСТРУКЦІЯ 

Підпишіть бланк відповідей, а також кожен з виданих аркушів – і для  відповідей, і для 

чернетки. На виконання всіх завдань Вам дається 2 академічні години (90 хвилин без перерви).  

Будь ласка, контролюйте час! Увага: виправлення номерів відповідей припустиме тільки в 

чернетці! Умови завдання не переписуйте! 

БАЖАЄМО УСПІХУ! 

1-й етап. Ознайомтесь з тестовими завданнями. 

2-й етап. Дайте відповідь на тестові запитання (поряд з номером запитання зазначте номер правильної 

відповіді)     

ВАРІАНТ №________ 

 

№ запи- 

тання 

Відповідь № запи- 

тання 

Відповідь № запи- 

тання 

Відповідь 

1  11  21  

2  12  22  

3  13  23  

4  14  24  

5  15  25  

6  16  26  

7  17  27  

8  18  28  

9  19  29  

10  20  30  

                                                                       

   ________________________                

                                                                         (дата і підпис студента)   

 

Підсумок з тестування         % КІЛЬКІСТЬ  

БАЛІВ 

 ПІДСУМКОВА 

ОЦІНКА          

 

 

Викладач  ___________ (ПІБ) 

 
*Бланк відповіді має бути проштампований  
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Додаток 5 

Луцький інститут розвитку людини 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

 

 

Відомість виконання  

Комплексної контрольної роботи 

 

З дисципліни_________________________________________________ 

Спеціальність (шифр, назва)__________________________________________   

Курс ______ група______Викладач____________________________________________ 

       
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Номер 

залікової 

книжки 

Результати 

остаточного 

підсумкового 

контролю 

(екзамен) 

Результати  

ККР 

Підпис  

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
Контрольну роботу 

писало здобувачів освіти ____ , 

з них отримали оцінки 

„5”______%_______ 

„4”______%_______ 

„3”______%_______ 

„2”______%_______ 

показник успішності ___% 

                         якості __33___% 

 

Всього здобувачів освіти 

у групі  ____, 

За результатами підсумкового контролю 

отримали 

„5”______% ________ 

„4” ______% ________ 

„3”______% ________ 

„2”______%__________  

показник успішності ____ % 

                         якості _____ % 

 

 

Розбіжність між показниками успішності становить ___________%, якості___________% 
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Луцький інститут розвитку людини 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 
 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ 

результатів виконання здобувачами вищої освіти 

спеціальності___________________________________ 

комплексних контрольних робіт 
 

 

№ 

з/п 
Дисципліна 

К
у
р

с 
Результати сесійного контролю 

К
у
р

с 

Результати ККР Розбіжність 

К
-т

ь
 с

т
у
д

. 

 У
 г

р
у
п

і Одержані оцінки 

АУ, %  
ПЯ, %  

 
Серед. 

 бал 

К
-т

ь
 с

т
у
д

. 

 у
 г

р
у
п

і Одержані оцінки 

АУ, 

% 

ПЯ, 

% 
 

Серед.  

бал 
АУ, 

% 

ПЯ, 

% 5 4 3 2 5 4 3 2 

Цикл загальної підготовки   

                      

                      

 Всього                     

Цикл професійної підготовки 

                      

                      

 Всього                     
*АУ – абсолютна успішність 

*ПЯ – показник якості   Завідувач кафедри______________________________ 

 


