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ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ ректора університету  

від 14.04.2015 року  № 107-ОД 

ПОЛОЖЕННЯ 

про перевірку залишкових знань студентів 

у Таврійському державному агротехнологічному університеті 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Виконання комплексних контрольних робіт є одним із видів 

контролю якості навчального процесу, форма його здійснення - письмова або 

у формі комп’ютерного тестування. 

2. Мета виконання комплексних контрольних робіт (ККР) - виявлення 

залишкового рівня знань студентів з навчальної дисципліни (або окремого 

модуля) з наступним аналізом якості навчання та викладання.  

3. ККР проводяться у випадку:  

− планових перевірок якості підготовки фахівців (акредитація тощо); 

− за рішенням ректора, поданням декана факультету або з ініціативи 

проректора з НПР. 

4. Підставою для проведення ККР є розпорядження проректора з НПР, 

який визначає перелік дисциплин, форма проведення, контингент студентів, 

склад комісії. 
5 Пакет завдань для ККР є складовою частиною навчально – 

методичного комплексу дисципліни, затверджується на засіданні кафедри, 

другий примірник якого зберігається у науково-методичному центрі 
університеті. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАМІРІВ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ 

2.1. Проведення замірів залишкових знань при виконанні ректор-

ських контрольних робіт (РКР) 

1. До складу комісії з проведення РКР входить проректор з НПР, декан 

факультету, завідувач кафедри, представник науково-методичного 

відділу, провідні фахівці. Контроль за організацією і проведення РКР 

здійснює Науково-методичний центр університету. 

2. РКР проводяться за наступним графіком: 

− у жовтні - листопаді перевірка рівня знань і навичок з дисциплін, 

що складалися в літню екзаменаційну сесію; 

− у березні – квітні – з дисциплін, що складалися в зимову екзаме-

наційну сесію; 

− при використанні тестових завдань, як правило, перед початком 

екзаменаційної сесії. 
3. Два варіанти завдань (тести, білети) РКР відбирає співробітник нау-

ково-методичного центру із запропонованих кафедрою чотирьох ва-

ріантів завдань (по 30 питань в кожному варіанті) за один-два дні до 

дня проведення РКР. 

4. Декани факультетів вживають заходи щодо підвищення відповідаль-



ності студентів та їх мотивації в результатах РКР. 

5. РКР проводиться в присутності ведучого викладача дисципліни і 
охоплює не менше третини академічних груп потоку. 

6. Ректорська контрольна робота проводиться за умови присутності не 

менше 90% списочного складу академічної групи. 

7. РКР може бути проведена за матеріалами пакету (завдань, тестів, пи-

тань) для підсумкового контролю знань з дисципліни 

8. Термін виконання роботи - 2 академічні години (у випадку 

комп’ютерного тестування – відповідно до часу визначеного для 

проведення підсумкового контролю). 

9. Перевірка завдань та оформлення документації проводиться не піз-
ніше наступного дня після проведення РКР. 

 

2.1 Проведення замірів залишкових знань при акредитації напряму 

підготовки (спеціальності) або ВНЗ 

При акредитації напряму підготовки (спеціальності) або ВНЗ 

обов’язковим є процедура написання ККР, причому двічі: при підготовці ак-

редитаційної справи (самоаналіз) та при роботі експертної комісії. 
До виконання ККР залучаються всі групи студентів напряму підготов-

ки або спеціальності, яка акредитується, денної форми навчання, після заве-

ршення студентами вивчення певної дисципліни. У цих заходах повинні при-

йняти участь не менше 90% складу академічних груп, які перевіряються. 

ККР виконують студенти з ІІ по останній курси. Перевіряються знання 

з дисциплін, вивчення яких закінчено в попередньому семестрі або поточно-

му році навчання. Дисципліни, по яким будуть проводитись заміри залишко-

вих знань, призначаються вибірково, рівномірно із гуманітарного, фундамен-

тального та фахового блоків дисциплін навчального плану. При цьому кожна 

учбова група має написати ККР не менше як з двох дисциплін. Як правило, 

студенти однієї групи мають проходити заміри залишкових знань не більше, 

ніж з однієї дисципліни на день. 

При самоаналізі перевірку залишкових знань організовує декан відпо-

відного факультету із завідувачами відповідних кафедр. Результати залишко-

вих знань порівнюються із результатами сесії (різниця повинна складати не 

більше 5%). У відповідності до Ліцензійних вимог показник успішності 
повинен складати не меньше 90%, а показник якості знань не менше 50%. 

При замірі залишкових знань (самоаналіз) використовуються ККР, роз-
роблені ведучими викладачами дисципліни та затверджені в установленому 

порядку. 

При роботі експертної комісії за рішенням її голови можуть використо-

вуватись як ККР, розроблені безпосередньо вищим навчальним закладом, 

який акредитується, так і ККР, розробленій іншими ВНЗ такого ж акредита-

ційного рівня, та затверджені у встановленому порядку. 

При призначенні аудиторій для проведення замірів знань навчальна ча-

стина закладу керується вимогою забезпечення кожного студента окремим 

робочим місцем (за столом - один студент). 



Навчальна частина закладу забезпечує підготовку для кожного студен-

та аркушів для виконання ККР з кутовим штампом закладу освіти, а також 

бланки оцінювальних відомостей з зазначенням прізвищ та ініціалів студен-

тів за списком групи. Форма відомостей оцінки виконання ККР наведена в 

додатку 1, форма титульних листів ККР наведена в додатку 2. 

У час, зазначений в розкладі, в присутності експерта викладач, відпові-
дальний від кафедри за проведення ККР, роздає слухачам проштамповані ар-

куші, варіанти завдань, дає довідку про мету і завдання перевірки знань, від-

повідає на можливі запитання слухачів щодо змісту ККР, вимог до їх вико-

нання, критерії оцінки. 

У відомості, складеній згідно додатка 1, фіксуються відсутні за спис-

ком. 

За чверть години після початку роботи з слухачами викладач відпові-
дальний від кафедри, залишає аудиторію і надалі ККР виконується слухача-

ми в присутності лише експерта. 

Присутність в аудиторії інших осіб в цей час не допускається. При 

встановленні такого факту результати виконання контрольних робіт групою 

анулюються і здійснюється повторний замір. 

При наявності в роботі слухача великої кількості виправлень, перекре-

слень, тощо робота оцінюється незадовільною оцінкою. 

По мірі виконання робіт слухачі здають експерту робочі аркуші і звіль-

няють аудиторію. 

Завідуючий відповідною кафедрою забезпечує перевірку в присутності 
члена експертної комісії силами викладачів кафедри та залучених до перевір-

ки представників інших споріднених ВНЗ виконання студентами контроль-

них робіт, заповнення оцінювальної відомості та опечатування в конверті ма-

теріалів проведеного заміру знань. 

 

3. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАМІРУ ЗАЛИШКОВИХ 

ЗНАНЬ 

3.1 Порядок оформлення результатів замірів залишкових знань 

при ректорській контрольній роботі 

1. Результати ректорської контрольної роботи розглядаються на основі 
співставлення результатів підсумкового або модульного контролю (сесії) 
знань з дисципліни. 

2. Результати ректорських контрольних робіт оформляються протоко-

лом, який виноситься на розгляд вченої ради університету. 

 

3.2 Порядок оформлення результатів замірів залишкових знань 

при акредитації напряму підготовки (спеціальності) або ВНЗ 

До конверту вкладаються тексти контрольних робіт слухачів. На кон-

верті зазначаються реквізити закладу освіти, форма навчання, курс, група, кі-
лькісний склад слухачів за списком, а також тих, що приймали участь у робо-

ті, кількість та відсоток тих , хто отримав "5", "4", "3", "2", середній по групі 
за виконання контрольної роботи і середній бал по групі за підсумкам попе-



реднього етапу вузівського поточного контролю чи матеріалами самоаналізу. 

Ця сторона конверту підписується експертом, відповідним завідуючим 

відповідної кафедри і деканом факультету. Конверт здається голові експерт-

ної комісії в день проведення заміру знань. 

Оцінювальні відомості по групах, заповнюються згідно додатку 1 і 2 

включаться до акредитаційної справи. Копії цих відомостей разом з конвер-

тами з ККР залишаються у навчальному закладі, та зберігаються на правах 

архівних документів. 

Підсумки, висновок і рекомендації експертів за наслідками виконання 

ККР зазначаються у відповідному розділі довідки про акредитаційну експер-

тизи, яку готує експертна акредитаційна комісія. 

За наслідками виконання ККР складаються зведені відомості за фор-

мою (додаток 3). Зведені дані в розгорнутому вигляді за напрямами підготов-

ки (спеціальностями) підписуються головою експертної комісії і ректором 

ВНЗ. 

Наслідки виконання ККР повинні стати предметом ретельного аналізу 

керівництвом та відповідними кафедрами закладу з метою виявлення недолі-
ків у підготовці фахівців, розробки заходів по їх усуненню. 

Відсоток успішності і якості знань з навчальних дисциплін кожного 

циклу підготовки розраховується та вноситься до зведеної таблиці (додаток 

3). У відповідності до Ліцензійних вимог показник успішності повинен 

складати не меньше 90%, а показник якості знань не менше 50%. 

Порівняльні таблиці підписуються головою експертної комісії та екс-

пертами (при акредитації ВНЗ) або експертом з даного напряму підготовки 

(спеціальності) при акредитації спеціальності. 



Додаток 1 

Напрям підготовки _______________________________________________ 
      (шифр та назва) 

Факультет ___________________________________________________________ 

ВІДОМІСТЬ №  

результатів виконання студентами групи ______ 

комплексної контрольної роботи 

з дисципліни __________________________________________________ 

Дата проведення ККР «____» ___________ 20__ р. 

Екзаменатор ___________________________________________________ 
     (вчена ступінь, вчене звання, Ф.І.Б.) 

Експерт __________________________________________ 
     (вчена ступінь, вчене звання, Ф.І.Б.) 

№ Прізвища, ініціали студентів 

Оцінка за 

виконання 

ККР під час 

самоаналізу 

Оцінка за ви-

конання ККР 

під час акре-

дитаційної ек-

спертизи 

Підпис 

екзамена-

тора 

Підпис 

експе-

рта 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Продовження додатку 1 

Узагальнені результати виконання 

комплексної контрольної роботи 

студентами групи _____________ 

факультету _____________________________ 

Під час проведення самоаналізу Під час акредитаційної експертизи 

Всього студентів в групі__________ Всього студентів в групі__________ 

Не з’явились на ККР _____(____%) Не з’явились на ККР _____(_____%) 

З них: З них: 

- з поважної причини ______(____%) - з поважної причини ______(____%) 

- без поважної причини____(____%) - без поважної причини_____(____%) 

Всього писали ККР _______(____%) Всього писали ККР _______(____%) 

З них отримали: З них отримали: 

«відмінно» ____________(______%) «відмінно» ____________(______%) 

«добре» _______________(______%) «добре» _______________(______%) 

«задовільно» ___________(______%) «задовільно» ___________(______%) 

«незадовільно» _________(______%) «незадовільно» _________(______%) 

Середній бал___________________ Середній бал___________________ 

Абсолютна успішність _________% Абсолютна успішність __________% 

Якість навчання _______________% Якість навчання ________________% 

  

Декан ___________________ 
                                      (підпис) 

Екзаменатор________________ 
                                                     (підпис) 

  
Ф.І.Б. декана Ф.І.Б. екзаменатора 

«____» _________20__ р. Експерт______________________ 
                                                     (підпис) 

  

 Ф.І.Б. експерта 

 «_____» ____________20___ р. 

 Короткий аналіз знань, умінь та навичок студентів 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



Додаток 2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

КАФЕДРА 

___________________________________________________ 
назва кафедри 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни:  

___________________________________________________ 
назва дисципліни 

 

 

факультет ________________________________________ 
назва факультету 

Напрям (спеціальність) __________________________ 
Шифр напряму або спеціальності 

____________________________________________________ 
назва напряму або спеціальності 

 

 

Студента _______ групи _____________________________________ 
П.І.Б. студента 

 

 

 

Мелітополь, 20__ 



Продовження додатку 2 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни 

_____________________________________ 

 

до акредитації напряму (спеціальності) 
________________________________ 

шифр та назва напряму або спеціальності 

 

Студент ______________________________________________________ 
П.І.Б. студента 

 

 

Курс _________ 

Група________ 

 

Початок роботи _______ год. ________ хв. 

Завершення роботи _____ год. _______ хв. 

 

 

Питання контрольного завдання: 

1._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 



Додаток 3 

Зведена відомість 

результати виконання комплексних контрольних робіт при самоаналізі (акредитації) 

студентами напряму підготовки (спеціальності) ___________________________________ 

Таврійського державного агротехнологічного університету 

№ 

п/п 

 

 

Дисципліна 

 

Шифр і 
назва 

спеціа-

льності 

Група Кількість 

студентів 

Виконували 

ККР 

Одержали оцінки при самоаналізі або акре-

дитації 
Абсо-

лютна 

успіш-

ність*, 

% 

Якість 

знань*, 

% Кіль-

кість 

% 

 5 4 3 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

3 циклу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін 

                 

                 

                 

З циклу фундаментальних дисциплін 

                 

                 

                 

    

3 циклу професійно орієнтованих дисциплін 

Всього              

 

Примітка*: Абсолютна успішність – розраховується, як відсоток кількості позитивних оцінок ККР (оцінки «5», 

«4», «3») до загальної кількості виконаних робіт. 

Якість знань – розраховується, як відсоток кількості оцінок «відмінно» і «добре» до загальної кількості 
виконаних робіт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


