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ПОЛОЖЕННЯ 

про директорську і комплексну контрольні роботи 

у Київському електромеханічному фаховому коледжі 

 

  

1. Загальні положення 

Положення про директорську і комплексну контрольні роботи у Київському 

електромеханічному фаховому коледжі розроблене на основі локальних 

нормативних документів: 

- Положення про організацію освітнього процесу у Київському 

електромеханічному фаховому коледжі; 

- Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у 

Київському електромеханічному фаховому коледжі; 

- «Положення про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів 

освіти у Київському електромеханічному фаховому коледжі». 

 Директорська і комплексна контрольні роботи є основним видом 

внутрішнього контролю за результатами освітньої діяльності викладачів і 

здобувачів освіти коледжу. 

Облік результатів директорських та комплексних контрольних робіт 

ведеться головами циклових комісії. 

 

 

2. Директорська контрольна робота 

 Директорська контрольна робота (скорочено – ДКР) виявляє рівень 

засвоєння здобувачами освіти навчального матеріалу з конкретної навчальної 

дисципліни/предмету відповідно до робочої навчальної програми. 

 Директорська контрольна робота проводиться один раз на семестр 

після вивчення не менш як половини програмного матеріалу і розрахована на 

одну академічну годину (45 хв.). 

 Розробляє директорську контрольну роботу викладач, який викладає 

навчальну дисципліну/предмет під контролем голови відповідної циклової 

комісії. 

 Результати директорської контрольної роботи аналізуються на 

засіданні циклової комісії, завідувачами відділень та заступником директора 

з навчальної роботи. 

 



 Повинно бути підготовлено не менше 4 варіантів такої роботи. 

 Завдання для директорської контрольної роботи затверджує голова 

відповідної циклової комісії. 

 Зміст завдань директорської контрольної роботи коригується 

викладачем відповідно до змін у робочій навчальній програмі навчальної 

дисципліни/предмету. Оцінка, одержана при написанні директорської 

контрольної роботи враховується при виставленні підсумкової семестрової 

оцінки. 

 Здобувач освіти має право перескласти директорську контрольну 

роботу. В журналі обліку роботи академічної групи викладач залишає вільну 

колонку після колонки з першими результатами директорської контрольної 

роботи, в яку виставляється оцінка/бал здобувачеві освіти, який не складав її 

через відсутність у день виконання або виявив бажання перескласти 

попередні результати. 

У випадку, якщо здобувач освіти отримав кращі результати під час 

перескладання директорської контрольної роботи, під час виставлення 

підсумкової оцінки/підсумкового балу з навчальної дисципліни/предмету 

враховуються лише результати перескладання. 

 

3. Комплексна контрольна робота 
 Комплексна контрольна робота (скорочено – ККР) виявляє вміння 

студентів застосовувати набуті знання на практиці і їх відповідність вимогам 

освітньо-професійної/освітньої програми. 

 Комплексна контрольна робота проводиться після повного вивчення 

програмного матеріалу конкретної навчальної дисципліни/предмету. 

Розробляє директорську контрольну роботу викладач, який викладає 

навчальну дисципліну/предмет під контролем голови відповідної циклової 

комісії. 

 Повинно бути підготовлено не менше 4 варіантів такої роботи. 

 Комплексна контрольна робота розраховується на 2 академічні години і 

проводиться на передостанньому/останньому аудиторному занятті. 

Здобувач освіти не має права перескладати комплексну контрольну 

роботу. 

 Результати комплексних контрольних робіт аналізуються на засіданнях 

циклових комісій, завідувачами відділень та заступником директора з 

навчальної роботи. 
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