
 
 

Міністерство освіти і науки України 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

Н А К А З 
 

____28 лютого___ 2019 р.          Кременчук                        № 40-1 

 

Про затвердження Рекомендацій 

щодо розробки та оформлення 

результатів комплексних контрольних 

робіт при проведенні ректорського 

контролю, самоаналізу кафедри та 

акредитації освітньої програми  

 

На виконання рішення Вченої ради від 26 лютого 2019 року протокол 

№6 про ухвалення «Рекомендацій щодо розробки та оформлення результатів 

комплексних контрольних робіт при проведенні ректорського контролю, 

самоаналізу кафедри та акредитації напряму, спеціальності» та з метою 

приведення нормативної документації кафедр з питань розробки та 

оформлення контрольних робіт при проведенні ректорського контролю, 

самоаналізу кафедри та акредитації напряму, спеціальності до вимог чинного 

законодавства, 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. ЗАТВЕРДИТИ у встановленому порядку «Рекомендації щодо 

розробки та оформлення результатів комплексних контрольних робіт при 

проведенні ректорського контролю, самоаналізу кафедри та акредитації 

освітньої програми» (далі – Рекомендації).  

2. ДОВЕСТИ Рекомендації до відома директорів інститутів та деканів 

факультетів для застосування в роботі та доведення до відома завідувачів 

кафедр.  

Відповідальний: начальник навчального відділу Замарєва Ольга 

Григорівна. 

3. ВВАЖАТИ таким, що втратив чинність наказ ректора від 16 березня 

2015 року № 52-1. 

4. ПОКЛАСТИ контроль за виконанням цього наказу на проректора з 

НПМР Костіна В.В. 

 

 

 

Ректор                                                                                            М.В. Загірняк  



СХВАЛЕНО 
Вченою радою КрНУ 

1 "'\': 01 року 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом ректора КрНУ 

Від 28.02.2019 р. № 40-1 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

та акредитації освітньої програми 

1. Загальні положення 

1.1 Ці рекомендації регламентують порядок розробки та оформлення 
результатів комплексних контрольних робіт (далі - ККР) при проведенні 
ректорського контролю, самоаналізу кафедри та акредитації освітньої 
програми у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла 
Остроградського. 

1.2. ККР - контрольний захід із навчальної дисципліни, який 
здійснюється з метою виявлення рівня залишкових знань студентів та 
контролю за якістю освітнього процесу. На цей контрольний захід виносять 
весь матеріал, передбачений навчальною програмою дисципліни. 

1.3. Оцінювання рівня залишкових знань студентів здійснюють із 
обов'язкових дисциплін, вивчення яких закінчено у попередньому семестрі 
або навчальному році. 

1.4. ККР виконують: 
- При проведенні щорічного ректорського контролю (ректорські 

контрольні роботи). Перевірці підлягають вибірково дисципліни загальної та 
професійної підготовки обов'язкової компоненти навчального плану 

. . . 
спещальносп, семестровим контролем яких є Іспит. 

- При проведенні самоаналізу спеціальності. Самоаналіз освітньої 
програми передує акредитації освітньої програми. У період самоаналізу ККР 
проводяться з усіх дисциплін загальної та професійної підготовки 
обов'язкової компоненти навчального плану, семестровим контролем яких є 
ІСПИТ. 

1.5. Терміни та умови проведення ККР затверджуються щорічно 
наказом ректора у вересю. 

1.5. Результати ККР ураховують при рейтинговій оцінці студентів. 

2. Рекомендації щодо розробки пакета ККР 

2.1. ККР із дисциплін загальної та професійної підготовки обов'язкової 
компоненти навчального плану належать до засобів діагностики якості 
вищоІ освІти. ККР розробляють кафедри з урахуванням освітньої-



професійної чи освітньо-наукової програми здобувача вищої освіти та 

програм навчальних дисциплін і використовують: 

- при проведенні ректорського контролю знань, самоаналізу освітньої 

програми або вищого навчального закладу з метою корекції навчальних 

програм, удосконалення організації освітнього процесу; 

- при проведенні акредитаційної або атестаційної експертизи з метою 

державного оцінювання рівня підготовки здобувачів вищої освіти. 

2.2. Для розробки пакета ККР кафедра створює робочу групу, до складу 

якої залучають найбільш кваліфіковані кадри професорсько-викладацького 

складу. 

2.3. Пакет ККР – це сукупність документів, які мають забезпечити об’єк-

тивне оцінювання рівня залишкових знань студентів із навчальної дисципліни. 

До пакета ККР включають: 

- навчальну програму дисципліни; 

- анотацію до комплексної контрольної роботи, яка базується на 

компетентнісному підході, визначеному стандартами вищої освіти (перелік 

компетентностей здобувача вищої освіти); 

- контрольні завдання з дисципліни – перелік формалізованих завдань, 

виконання яких потребує вміння застосовувати інтегровані знання 

програмного матеріалу дисципліни; 

- критерії оцінювання виконання завдань ККР (оцінювання знань 

студентів здійснюється за національною шкалою, за європейською кредитно-

трансферною системою ЕСТS, за 100-бальною рейтинговою шкалою. 

Наприклад: відмінно/А/98); 

- рецензію на ККР; 

- перелік матеріалів, використання яких дозволяється під час виконання 

контрольних завдань ККР. 

2.3.1. В анотації зазначають мету ККР, структуру завдань, технологію 

контролю (письмова робота чи тест) та тривалість виконання.  

2.3.2. Якщо комплексна контрольна робота проводиться у вигляді 

письмової роботи, її зміст та оформлення повинні задовольняти наступні 

вимоги: 

- ККР із кожної дисципліни повинна мати не менше 30 варіантів 

формалізованих завдань рівнозначної складності, розв’язання яких потребує 

вміння застосовувати інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни, 

термін виконання яких знаходиться у межах двох академічних годин;  

- усі завдання ККР повинні мати професійне спрямування і їх 

розв’язання повинно вимагати від студентів не розрізнених знань окремих 

тем і розділів, а їх інтегрованого застосування; 

- кожне завдання ККР має розпочинатися словами: Визначити…, 

Обґрунтувати…, Проаналізувати…, Дати оцінку…тощо. При їх розв’язанні 

студент повинен продемонструвати не лише репродуктивну, а творчу, 

продуктивну діяльність; 

- кожен варіант оформляється відповідним чином (Додаток 1). 



2.3.3. Якщо ККР проводиться у вигляді тесту, її зміст та оформлення 

повинні задовольняти такі вимоги: 

- пакет тестових завдань з кожної дисципліни повинен мати не менше 

30 варіантів. Кожен варіант повинен містити від 15 до 30 завдань для тестів 

відкритої форми (що передбачають самостійне формулювання відповіді) і від 

50 до 80 для тестів закритої форми («так»-«ні» чи обрати із 

запропонованого). Кількість запитань в одному варіанті визначається 

кафедрою залежно від часу, відведеного на вивчення дисципліни, та 

особливостей дисципліни; 

- до пакета додається ключ правильних відповідей та бланк тестування;  

- пакет тестових завдань оформляється відповідним чином (Додаток 2). 

2.3.4. При розробці критеріїв оцінювання за основу слід брати повноту 

і правильність виконання завдань (оцінювання знань студентів здійснюється 

за національною системою, за європейською кредитно-трансферною 

системою ЕСТS, за 100-бальною рейтинговою шкалою). 

2.3.5. Розроблений пакет ККР розглядають на засіданні кафедри і 

направляють на рецензування. Рецензію на ККР дають провідні викладачі 

кафедр, які не є авторами ККР на підставі всебічно проведеного аналізу. При 

складанні рецензії необхідно показати: 

- позитивні моменти розробленої ККР; 

- відповідність варіантів завдань програмним вимогам; 

- професійне спрямування та реалізацію принципу комплексності у 

розроблених варіантах завдань; 

- рівнозначність варіантів завдань за їх складністю та можливість 

застосування комп’ютерної техніки при їх розв’язуванні; 

- обґрунтованість критеріїв оцінювання виконаних завдань; 

- недоліки та шляхи покращення завдань; 

- можливість їх використання для оцінювання рівня готовності 

студентів до вивчення наступних за структурно-логічною схемою дисциплін. 

За наявності в рецензії зауважень пакет доопрацьовують. 

Підготовлений пакет подають на затвердження проректорові з науково-

педагогічної та методичної роботи з титульною сторінкою, оформленою 

відповідним чином (Додаток 3). 

2.3.6. До переліку довідникової літератури включають таблиці, 

каталоги, довідники, які не мають методик проведення розрахунків або 

короткого викладу процесів і явищ. 

 

3. Рекомендації щодо проведення ККР 

 

3.1. До виконання ККР залучають академічні групи студентів денної 

форми навчання кожної спеціальності другого-четвертого років навчання на 

першому рівні вищої освіти (освітній ступінь «Бакалавр»), кожної 

спеціальності першого і другого (за наявності) років навчання на другому 

рівні вищої освіти (освітній ступінь «Маґістр»). 



3.2. Контрольний захід уважають таким, що відбувся, якщо в ньому 

взяли участь не менше ніж 90 % спискового складу академічної групи. При 

розрахунку абсолютної та якісної успішності студентів, які не з’явилися без 

поважних причин, вважають такими, що одержали незадовільну оцінку.  

3.3. Студенти однієї академічної групи виконують контрольні завдання 

ККР не більше ніж з однієї дисципліни на день. 

3.4. Тривалість проведення ККР – до двох академічних годин. 

3.5. Роботу виконують студенти на аркуші з кутовим штампом 

інституту (факультету), титульну сторінку письмової роботи оформляють 

відповідним чином (Додаток 4).  

3.6. Графік проведення ККР під час акредитації складають відповідним 

чином (Додаток 5), який підписує директор (декан), затверджує ректор та 

погоджує голова експертної комісії. При проведенні акредитації за рішенням 

голови комісії можуть використовуватись ККР, які розроблені університетом, 

або ККР, які розроблені іншими ВНЗ того ж акредитаційного рівня. 

 

4. Рекомендації щодо оформлення результатів ККР 

 

Результати виконання ККР при ректорському контролі або самоаналізі 

заносять до відомості, оформленої відповідним чином (Додатки 6,7) 

(необхідне підкреслити). Викладач за своїм підписом готує аналіз виконання 

ККР, де зазначає якість виконання робіт, аналізує помилки, визначає шляхи 

їх усунення. Результати ККР обговорюють на засіданнях кафедр.  

Студентські роботи:  

- ректорського контролю зберігаються на кафедрі до випуску студентів, 

після чого відповідальна особа кафедри власноруч знищує (перерізає) 

роботи; 

- самоаналізу зберігаються на кафедрі до приїзду експертів, після чого 

відповідальна особа кафедри власноруч знищує (перерізає) роботи. 

Відомості (Додатки 6,7): 

- ректорського контролю зберігаються на кафедрі до випуску студентів; 

- самоаналізу підшиваються до акредитаційної справи та зберігаються 5 

років після закінчення строку дії акредитації. 

Результати виконання ККР під час роботи комісії МОН України в 

університеті оформляють у вигляді відомостей (Додатки 8, 9), які включають 

до акредитаційної справи. Копії цих відомостей зберігаются на кафедрі 5 

років після закінчення строку дії акредитації.  
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Додаток 1 

до Рекомендацій 

(пункт 2.3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 

до Рекомендацій 

(пункт 2.3.3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

З ДИСЦИПЛІНИ   «назва дисципліни» 

                     галузь  шифр  назва галузі 

            спеціальність   шифр  назва спеціальності 

 

 

Варіант 1 

1. 

2. 

….. 

 

Розглянуто на засіданні кафедри _________________ 

пр. від __________________ 20_ р. № ___  

Викладач______(підпис, ініціали, прізвище)_______________ 

Завідувач кафедри ______(підпис, ініціали, прізвище)_______________ 

ПАКЕТ  ТЕСТОВИХ  ЗАВДАНЬ  ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ 

З ДИСЦИПЛІНИ   « назва дисципліни » 

                  галузь  шифр  назва галузі 

        спеціальність   шифр  назва спеціальності 

 

Варіант 1 

 

1. 
2. 

3. 

…. 
 

Розглянуто на засіданні кафедри _________________ 

пр. від __________________ 20_ р. № ___  

Викладач______(підпис, ініціали, прізвище)_______________ 

Завідувач кафедри ______(підпис, ініціали, прізвище)_______________ 

 

Ключ правильних відповідей: 
 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 

Питання Відповідь Питання Відповідь Питання Відповідь Питання Відповідь 

1 а       

…        

15 б, с       
 

У завданнях на відновлення відповідності вказувати правильну відповідність. 

 Викладач______(підпис, ініціали, прізвище)_______________ 

Завідувач кафедри ______(підпис, ініціали, прізвище)_______________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Додаток 3                                                                        Додаток 4 

до Рекомендацій                                                             до Рекомендацій 

(пункт 2.3.5)                                                                    (пункт 3.5) 

 
Міністерство освіти і науки України 

Кременчуцький національний університет  

 імені Михайла Остроградського 
 

Кафедра ________________ 

 
 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

проректор з науково-педагогічної  

та методичної роботи 
________________________                          

____ ____________20_ р. 

 
 

 

Пакет  
комплексної контрольної роботи 

з дисципліни  «______________________________» 

            Галузь: шифр, назва 
            спеціальність: шифр, назва 

 

 
 

Розглянуто на засіданні  кафедри 

____________________________ 
протокол  від ________ № _____   

Викладач____________________ 

Завідувач кафедри ____________ 
 

 

 
Кременчук-20 

  

Кутовий штамп 

факультету (інституту) 
 

 

 
 

 

Комплексна контрольна робота 

з назва дисципліни 

Студента прізвище, ім’я, по батькові 

курсу _____, групи _______ 
 

                                                          Варіант 

 
Питання контрольного завдання 

1. 

……. 
2. 

……. 

 
 

 

 
 

 

 

Оцінка 
Викладач Експерт 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

     

 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Бланк відповіді: 
Кутовий штамп  
факультету (інституту) 

Комплексна контрольна робота з  

назва дисципліни 

Прізвище, ім’я, по батькові:  

Курс:  Група:  Варіант:  

Питання Відповідь Питання Відповідь Питання Відповідь Питання Відповідь 

1  4  7  ….  

2  5  8    

3  6  9    
 

Оцінка  ___________ 

Викладач______(підпис, ініціали, прізвище)_______________ 

Експерт ______(підпис, ініціали, прізвище)_______________ 

 ____________ (ПІБ) 

 



 

Додаток 6 

до Рекомендацій 

(пункт 4) 

Інститут (факультет)__________ Cпеціальнсть________________________ 

Курс________________________Група_______________________________ 
 

ВІДОМІСТЬ №_____ 

результатів виконання студентами 

комплексної контрольної роботи 

з_____________________________________________________________ 

Дата проведення ККР________________________ 

Екзаменатор___________________________________________________ 

    (учене звання, прізвище, ініціали) 

№ Прізвище, 

ініціали 

студента 

Оцінка за 

підсумкову 

атестацію 

Оцінка за виконання 

ККР під час 

ректорського 

контролю або 

самоаналізу 
 (необхідне підкреслити) 

Підпис 

екзаменатора 

1     

2     

 

Усього студентів у групі_____________ 

Не з’явилось на ККР без поважних причин__________( ____%) 

Усього писали ККР ___________( ____%) 

Із них отримали: 

Відмінно ___________( ____%) Задовільно ___________( ____%) 

Добре______________( ____%) Незадовільно ___________( ____%) 

Середній бал ___________ 

Абсолютна успішність ______% 

Якість навчання _______% 

Екзаменатор (підпис, ініціали, прізвище)    Завідувач кафедри (підпис, ініціали, прізвище) 

«____» __________ 20__ р. 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 8 

до Рекомендацій 

(пункт 4) 

Інститут(факультет)__________ Спеціальність________________________ 

Курс________________________Група_______________________________ 

 

ВІДОМІСТЬ №_____ 

результатів виконання студентами 

комплексної контрольної роботи 

з_____________________________________________________________ 

Дата проведення ККР__________________________ 

Екзаменатор___________________________________________________ 

    (учене звання, прізвище, ініціали) 

Експерт_______________________________________________________ 

                                      (учене звання, прізвище, ініціали) 

     

№ Прізвище, 

ініціали 

студента 

Оцінка за 

виконання 

ККР під час 

самоаналізу 

Оцінка за виконання 

ККР під час 

акредитаційної 

експертизи 

Підпис 

екзаменатора 

Підпис 

експерта 

1      

2      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Зворотній бік відомості) 

 

Узагальнені результати виконання 

комплексної контрольної роботи 

                                        студентами групи______________ 

            ______________________інституту (факультету) 

 

Під час проведення самоаналізу  Під час акредитаційної експертизи 

Усього студентів у групі_______                 Усього студентів у групі__________ 

Не з'явились на ККР                                    Не з'явились на ККР 

_____________(_____%)   _____________(_____%) 

Із них:    Із них: 

• з поважної причини______(____%)      • з поважної причини________(____%) 

  

• без поважної причини ( %)                  • без поважної причини (_____ %) 

Усього писали ККР ( ____%)                  Усього писали ККР ( ____%) 

Із них отримали:           Із них отримали: 

«відмінно» _____ (____%)                      «відмінно» _________(_____%) 

«добре» ________ (____%)                      «добре» _________(_____%) 

«задовільно» ____ (____%)                      «задовільно» _________(_____%) 

«незадовільно» __ (____%)                      «незадовільно» _________(_____%) 

Середній бал______                          Середній бал_____________ 

Абсолютна успішність _____%             Абсолютна успішність ______% 

Якість навчання _____%                          Якість навчання ______% 

Директор (декан) __________                         Екзаменатор_______________, 

                                            (підпис)                                                   (підпис) 

                                                                       Експерт____________________ 

                                                                                                             (підпис) 

 

_____________________20___ р.                                       

Короткий аналіз знань, умінь та навичок студентів 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________



 

Додаток 5 

до Рекомендацій 

(пункт 4) 

 

 

ПОГОДЖЕНО                     ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова експертної комісії МОН України                                                                                                                Проректор з НПМР                                                                                   

_______________(підпис, ПІБ)                                                                                                                                 __________________ (підпис, ПІБ) 

__________________ 20 _ р.                                                                                                                                     ____________________ 20 _ р. 

 

 

 

ГРАФІК  

проведення  комплексних контрольних робіт  

студентами  ___________________________________________________інституту (факультету) 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

 

№ Спеціальність Дисципліна Група Дата Час Аудиторія Викладач Експерт 

1 ………..        

2        

3        

4        

        

        

 

 

Директор (декан) __________________________ (підпис, ПІБ) 

 
 

 

 

 

 



 

Додаток 7 

до Рекомендацій 

(пункт 4) 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 (ректорський контроль або самоаналіз) 
необхідне підкреслити 

студентами спеціальності________________________________________________________ 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

 

№ 

з/п 

 

 

Дисципліна 

 

Шифр і 

назва 

спеці 

альності 

Група 

 

Кількість 

студентів 

Виконували 

ККР 

Одержали оцінки при   

ректорському контролі або самоаналізі 
необхідне підкреслити 

 

Абсолютна 

успішність, 

% 

Якість, 

% 

Кількість 

 

% 

 

5 4 

 

3 2 

 

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

 

 

 

 

 

 

Із циклу загальної підготовки 

 

 

 

 

 

 

 

Із циклу професійної підготовки 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Завідувач кафедри __________________________ (підпис, ПІБ) 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 9 

до Рекомендацій 

(пункт 4) 

Зведена відомість 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  

студентами спеціальності________________________________________________________ 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

 

№ 

з/п 

 

 

Дисципліна 

 

Шифр і назва 

спеціальності 

Група 

 

Кількість 

студент. 

Виконували 

ККР 
Одержали оцінки при акредитаційній 

експертизі 

 

У
сп

іш
н

іс
ть

, 
%

 

Я
к
іс

ть
, 

%
 

Самоаналіз 

Кільк. 

 

% 

 

5 4 

 

3 2 

 

У
сп

іш
н

іс
ть

, 

%
 

Я
к
іс

ть
, 

%
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

   Із циклу фундаментальних дисциплін 

 

   Із циклу професійних дисциплін 

 

Усього 

 
                

 

 

 

 

Експерти ___________________________ (підпис, ПІБ) 

Директор (декан) ____________________(підпис, ПІБ)  
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