
 

 

 



 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. «Положення про організацію та проведення ректорського, 

директорського та деканського контролю знань студентів у Державному 

вищому навчальному закладі «Криворізький національний університет» 

(далі – Положення) є основним нормативним документом, що 

регламентує організацію та проведення контролю залишкових знань 

студентів. 

1.2. Положення розроблено на підставі: 

 Закону України «Про вищу освіту» ст. 16 від 01.07.2014 року                  

№ 1556-VI; 

 постанови Кабінету Міністрів України від 09.2001 року № 978 «Про 

акредитацію вищих навчальних закладів (зі змінами № 507                    

від 27.05.2014 року); 

 «Положення про організацію освітнього процесу у Державному 

вищому навчальному закладі «Криворізький національний 

університет» затверджене вченою радою університету                          

від 24.02.2015 року. 

1.3. Положення розроблено з метою: 

 визначення рівня якості викладання навчальних дисциплін; 

 оцінки залишкових знань студентів з навчальних дисциплін з 

наступним аналізом якості навчання та викладання; 

 отримання інформації про рівень пізнавальної діяльності, 

самостійності й активності студентів; 

 перевірки якості організації навчального процесу на кафедрах; 

 забезпечення можливості внесення змін до програм навчальних 

дисциплін. 

1.4. Контроль знань студентів проводиться у разі: 

 планових перевірок якості підготовки фахівців; 

 

 



 

 підготовки до акредитації напряму підготовки (спеціальності); 

 в інших випадках (при звіті науково-педагогічного працівника 

(НПП)) про виконання контракту при проведенні конкурсу на 

посаду за поданням ректорату; якщо результати модульного або 

підсумкового контролю знань суттєво відрізняються за показниками 

успішності від середніх, у разі звертання студентів з приводу 

низької якості викладання). 

 

2. ВИДИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

2.1. Передбачено такі види контролю знань студентів: деканський, 

директорський, ректорський. 

2.1.1. Деканський контроль знань студентів проводиться відповідно до 

розпорядження декана факультету згідно з графіком, письмово 

узгодженим з навчально-методичним відділом (ОКР, курс, група, 

дисципліна, терміни, місце проведення тощо) у разі: 

 ініціативи декана факультету; 

 планових перевірок якості підготовки фахівців; 

 підготовки до акредитації напряму підготовки (спеціальності); 

 звертання студентів з приводу низької якості викладання дисциплін. 

Цілі контролю знань студентів визначає декан факультету спільно з 

навчально-методичним відділом. 

2.1.2. Директорський контроль знань студентів проводиться відповідно 

до розпорядження директора інституту, письмово узгодженого з 

навчально-методичним відділом (ОКР, курс, група, дисципліна, терміни, 

місце проведення тощо) у разі: 

 ініціативи директора інституту; 

 звертання студентів з приводу низької якості викладання дисциплін; 

 

 

 



 

 якщо результати модульного або підсумкового контролю знань 

студентів суттєво відрізняються за показниками успішності від 

середніх; 

 підготовки до звіту інституту про виконання контракту; 

 проведення конкурсу на заміщення вакантної посади. 

Цілі контрольної роботи визначає директор інституту спільно зі 

службою проректора з науково-педагогічної і навчальної роботи. 

2.1.3. Ректорський контроль знань проводиться вибірково, за 

ініціативою ректора, ректорату, проректора, у тому числі повторно з 

дисциплін, з яких проводився деканський чи директорський контроль. 

Цілі контрольної роботи формує ректор та проректори. 

 

3. СКЛАД КОМІСІЇ, ЯКА ПРОВОДИТЬ ДЕКАНСЬКИЙ, 

ДИРЕКТОРСЬКИЙ ТА РЕКТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 

СТУДЕНТІВ 

3.1. До складу комісії, яка проводить деканський контроль знань 

студентів входять: 

 декан (заступник декана); 

 завідувач кафедри, де викладається дисципліна, з якої проводиться 

контроль знань; 

 НПП, який є фахівцем з виокремленої для контролю дисципліни 

(дисциплін) та не забезпечував її (їх) викладання у студентів, які 

підлягають контролю. 

3.2. До складу комісії, яка проводить директорський контроль знань 

студентів входять: 

 директор інституту; 

 завідувач кафедри, де викладається дисципліна, з якої проводиться 

контроль знань; 

 

 



 

 НПП, який є фахівцем з виокремленої для контролю дисципліни 

(дисциплін) та не забезпечував її (їх) викладання у студентів, які 

підлягають контролю. 

3.3. До складу комісії, яка проводить ректорський контроль знань 

студентів входять: 

 представник ректора, проректор з науково-педагогічної та 

навчальної роботи; 

 завідувач кафедри, де викладається дисципліна, з якої проводиться 

контроль знань; 

 НПП, який є фахівцем з виокремленої для контролю дисципліни 

(дисциплін) та не забезпечував її (їх) викладання у студентів, які 

підлягають контролю. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДЕКАНСЬКОГО, 

ДИРЕКТОРСЬКОГО ТА РЕКТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

СТУДЕНТІВ 

4.1. Оцінювання залишкових знань студентів проводиться: 

 після написання модульної контрольної роботи з дисципліни, яку 

виокремлено для проведення контролю знань; 

 в наступному семестрі після семестрових екзаменів з дисциплін, 

вивчення яких передбачено робочими навчальними планами. 

4.2. Контроль знань проводиться згідно з графіком та позапланово. 

4.2.1. Графіки проведення контролю знань студентів подаються 

деканами факультетів (додаток 1) проректору з науково-педагогічної та 

навчальної роботи, де формується загальноуніверситетський графік 

(додаток 4) та затверджується наказом ректора (директора).  

4.2.2. Проведення позапланового контролю знань ініціюється ректором 

університету за поданням: 

 проректорів; 

 директорів інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр; 



 

 студентів університету; 

 структур, що проводять перевірку якості надання освітніх послуг. 

4.3. Контроль знань студентів проводиться у письмовій формі або у 

формі комп’ютерного тестування. 

4.3.1. На контрольну роботу виносяться розділи та теми навчального 

матеріалу, які вивчаються  у даний період часу. 

4.3.2. Для контрольних робіт можливо використовувати білети, в яких 

є теоретичні запитання і практичні (задачі, приклади), тести, модулі тощо. 

4.3.3. Кількість теоретичних запитань та задач визначається кафедрою, 

але не менше трьох. 

4.3.4. Трудомісткість білетів повинна бути орієнтована на успішне 

виконання завдання середнім студентом за дві академічні години. 

4.3.5. Запитання та задачі (приклади) в завданнях повинні рівномірно 

охоплювати матеріал розділів та тем, з яких здійснюється контроль. 

4.3.6. Для студентів однієї спеціальності складається не менше ніж 25 

варіантів контрольних завдань, які зберігаються на кафедрі. 

4.3.7. Контрольні завдання підписуються завідувачами кафедр. 

4.3.8. На засіданні кафедри регламентуються критерії оцінки за вірні 

відповіді з теоретичного матеріалу та за вірне рішення задач (прикладів), 

які видані студентові. 

4.3.9. Контроль знань студентів упродовж року може проводитись не 

більше ніж з 4 дисциплін з кожного напряму підготовки (спеціальності). 

 

5. ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

5.1. Контрольна робота виконується пастою одного кольору на двох 

листках з учнівського зошиту. 

5.2. Зверху на першій сторінці необхідно написати: 

 

 

 



 

Контрольна робота 

з_______________________________ 
(найменування навчальної дисципліни) 

 

студента групи___________________ 
                                       (шифр академічної групи) 

 

       ________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові студента) 
 

       ________________________________ 

(дата проведення контрольної роботи) 

 

5.3. Частина першої сторінки, що залишалася, призначається для 

рецензії. 

5.4. На другій сторінці необхідно повторити номер варіанта 

контрольного завдання. 

5.5. Умови теоретичних запитань або задач повинні бути переписані в 

контрольну роботу. 

5.6. Необхідні для вирішення контрольних завдань креслення, ескізи, 

схеми дозволяється виконувати за допомогою креслярського приладдя. 

 

6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕКТОРСЬКОГО, 

ДИРЕКТОРСЬКОГО ТА ДЕКАНСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

СТУДЕНТІВ 

6.1. Перевірка відповідей на завдання та оформлення документації 

проводиться в день проведення контрольної роботи за присутності всіх 

членів комісії фахівцями з дисципліни, які не забезпечували її викладання 

у студентів, які проходили контроль знань. 

6.2. Результати контролю знань відображають у відомості виконання 

контрольної роботи (додаток 2), зіставляють з результатами підсумкового 

оцінювання знань (модульного, семестрового) з відповідної дисципліни і 

відображають у зведеній відомості (додаток 3) та передаються навчально-

методичного відділу до кінця дня проведення перевірки. 

6.3. Аналіз результатів контролю знань засвідчують підписами члени 

комісії та викладач відповідної дисципліни, завідувачем кафедри           

(додаток 5,6). Аналіз контролю знань студентів разом з перевіреними  

 



 

 

 



 

Додаток 1 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ДЕКАНСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

СТУДЕНТІВ 

Інститут______________________________________________________ 

Факультет_____________________________________________________ 

Спеціальність (напрям)__________________________________________ 

 

№ 

з/п 

Дисципліна Викладач Курс, 

група 

Дата 

проведення 

Час 

проведення 

Аудиторія Склад 

комісії 

       Голова: 

Члени: 

 

Декан факультету_____________________________ (прізвище, ініціали) 



 

Додаток 2 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Факультет 

________________________________________________________________ 

 

ВІДОМІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ДЕКАНСЬКОГО, ДИРЕКТОРСЬКОГО ТА 

РЕКТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

напрям підготовки / спеціальність __________________________________ 
        (шифр, назва) 

курс___________, група__________ 

денна, заочна форма навчання (підкреслити) 

дата проведення_________________ 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,                    

по батькові 

Оцінка 
% відхилення 

(+,–) підсумкової 

атестації 
зрізу знань 

1.     

2.     

3.     

     

Середній бал    

 

Голова комісії________________________________________(підпис, ПІБ) 

Члени комісії________________________________________(підписи, ПІБ) 

  ________________________________________(підписи, ПІБ) 

  ________________________________________(підписи, ПІБ) 



 

Додаток 3 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ 

результатів ректорського, директорського та деканського контролю 

студентів факультету 

 

№ 

з/п 

Назва 

дисципліни, 

курс 

Кафедра, 

що 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

НПП, які 

викладають 

дисципліну 

Розподіл 

студентів 

факультету 

(курс, група, 

кількість осіб) 

Оцінка за 

підсумковою 

атестацією з 

дисципліни 

Оцінка за 

результатами 

зрізу знань 

Різниця в 

оцінках, 

% 

1.        

2.        

3.        

 

Декан факультету__________________________________(підпис, ПІБ) 

 

 

 

 

Додаток 4 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ РЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

№ 

з/п 
Дата Факультет/ 

інститут 

Група, 

курс 
Предмет Викладач 

      

      

      

 

Проректор (директор)________________________________(підпис, ПІБ) 



 

Додаток 5 

Приклад аналізу результатів контрольних робіт 

по кафедрі______________________________________________________ 

Група 

Кількість 

студентів 

у групі 

Кількість 

студентів 

присутніх 

на екзамені/ 

(контрольні

й роботі) 

Дата 

складання 

екзамену/ 

контрольної 

роботи Д
и

сц
и

п
л
ін

а 

Е
к
за

м
ен

ат
о

р
/ 

п
ер

ев
ір

я
ю

ч
и

й
 

Кількість 

(5) 

Кількість 

(4) 

Кількість 

(3) 

Кількість 

(2) 

А/У 

% 

Я/У 

% 

            

           

 Різниця між екзаменом і 

контрольною роботою 
       

 

Найбільш характерні помилки: 

________________________________________________________________ 

Висновок про виконання робочої навчальної програми 

________________________________________________________________ 

Заходи, що пропонуються: 

________________________________________________________________ 

 

Завідувач кафедри_____________________________(Ініціали, прізвище) 
         підпис 



 

Додаток 6 

 

Аналіз результатів ректорської контрольної роботи студентів  

З метою визначення рівня підготовленості студентів за напрямом 

________________ проведено контрольну роботу з дисципліни 

«_____________». 

Контрольна робота складалася із, наприклад, тестових завдань, які 

передбачали виявлення теоретичних знань та завдань, спрямованих на 

виявлення вміння застосовувати набуті теоретичні знання при 

розв’язуванні задач. 

Контрольною роботою охоплено _____ студентів ______ курсу 

спеціальності (ей) «_______________». 

За результатами контрольної роботи, в середньому по факультету, 

успішність складала _____%, якість _______%. 

Порівняно з показниками результатів підсумкового контролю виявлено 

наступну розбіжність:         за показниками успішності – (+, – ___%), 

                             за показниками якості – (+, – ___%). 

Аналіз результатів контрольної роботи з дисципліни____________ 

довів, що окремі студенти (___ із загальної кількості студентів, які писали 

контрольні роботи) в цілому орієнтуються у 

_______________________________________________________________. 

Проте більшість студентів (____ студентів, що складає ____%) не 

орієнтуються у __________________________________________________. 

У майбутньому, при викладанні дисципліни, доцільно більше уваги 

приділяти вивченню студентами 

________________________________________________________________, 

більш об’єктивно здійснювати проміжний та підсумковий контроль та 

інше. 

Викладач _____________________________ (підпис, ПІБ) 

Члени комісії:  

______________________________________ 

______________________________________ (підписи, ПІБ) 


