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1. злгАлыII поло}кЕння
1. 1. Положення про проВеден}U{ директорських контролъних робiт у Кам'янецъ _

подiльськOму медитtному фаховому коледжi (далi - Положення) реглiменry€
змiст' порядок оформлеllня затвердження та процедури оцiнювання рiвня зЕаЕь

здобувачiв освiти у формi директорських контрольних робiт з навчitJIьних

дисIиIшlн.

1.2. Положення розроблено вiдповiдно до Законiв Украiни оПро ocBiTy>, к Про

виЩу ocBiTy>, <Про фахову цередвиIщу ocBiTy>. кПро повну загаJ{ьну середню

ocBiTy>, Положення про орrанiзацiю освiтнъого процесу у Кашr'янець -

Подiльському медичному фаховому коледжi, Положення кПро внутрiшню
систему забезпеченIIJI якостi освiти>.

1.3. Щиректорський контроль € одним з видiв контролю якостi освiтнього процесу,

форма йогО здiйснення - прOведення директорськLrх контрольних робiт (дкр).

Щиректорська контролъна робота - це перелiк завданъ, вирiшення яких потребус

вмiння застосовувати irrгегрованi завдання програмного матерiа-гlу навча"rъноI

дисrигlлiни. fiиректорська кокгролъна робота проводиться у врtглядi планових

перевiрок якостi пiдготовки здобувачiв освiти.

1,4. Мета IIроведеннrI директорсъкоi коЕцролъноi роботи ({КР) - виlIвлення

зztJIипIкового рiвня зЕанъ здобувачiв освiти з навчztJlъноi дисциплiни з настуIIним

аналiзом якостi навчаннrI та викJIадання, а також приttин, через якi роздiли
ЕавчilJIъного матерiалу не засвосннi.

1,6. Резутътати директорськж контрольних робiт враховуються при пiдведеннi

пiдс}шкiв роботи коледжу за навччtльний piK.

1.7. ПiдставоIо дпя проведення директорських контрольнr.rх робiт с накilз

директора коледжу, який визнача€ перелiк навчалъних дrсцигшliн, континIент

сryдентiВ, склаД KoMicii (предстаВшtкiв адмiнiстрацii).

1.8. Завдання для директорських контродьних робiт затвердж}.ються заступником
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директора з навчrtльнот роботи.

1.9. РеЗУльтати директорських контрольних робiт обговорюються на засiданях

вiдповiдrпах циклових комiсiй та педагогiчнiй радi,

2. ПоРяДок tIровЕдЕння дирЕкторських контрольнIIх POБIT
2.1. fiИРекторськi KoETpoлbHi роботи виконують здобрачi освiти 1-4 KypciB на

бУДЬ-ЯкОмУ етапi вивченнll нitвчалъних дисциплiЕ, для кожноi спецiа"rъностi

(освiтньо-професiйноi програми).

2.2. ДКР ПРОВОДиТься в присутностi викладача навч.lJIьноi дисцrтплiни та

представника адмiнiстрацii вiдповiдно ло графiку tIроведення директора дкр
2.3. ВибiрковиЙ перелiК дисциплiН, Що виносяться на дкР з вказiвкою задiяних

ГРУП Та ОРiСНТОВЦими термiнами лроведенIuI, встановлю€ться Iд{клOвими

коlчtiсiяlчtи на початку навчztльного року (семестру).

2.4. ffИРеКТОРСькi контрольнi роботи виколтуютъся у навчrlJIьний час. Графiк

проведення директорських контрольних робiт складасться головами циклових

комiсiй i затверлжусться засryпником директора з навчir,тЬноi роботи (Додаток 1).

ЗДОбУВаЧi освiти не пiзнiше нiж за тижденъ повrшtнi б}ти ознайомленi з графiком

проведеш{rI директорських контр0лъних робiт.
2.5. flирокторську ко}rтрольну роботу з навчrlтъноi дисIшгtлiни, що вивча€ться

протягом одного семестру, п4ожна rrроводрIти за матерiа-гrами пакgriв комплексЕих

завдilнъ.

2,6. Викладачi, пiд керiвництвом голiв циклових комiсiй, створюють банк пакетiв

завданъ до директорських контрольних робiт.

2.7. Протягом тръох тижнiв до проведеннlI дкр, за доручеЕням голiв щикпових

комiсiй, викJIадачi розробляютъ пакет завдань до Дкр, у виглядi завдань, бiлетiв

( сиryачiйнi задачi), тестових завдань не менше нiж в двох BapiaHTax та кри:герii

оцiнюваншI таких робiт. Bci матерiа"ти для директорських коIIтрольних робiт
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розгляд€}ються на засiданнях цикловIlrх кол4iсiй коледжу та затвердж}.ютъся

застуIIником з навчitлъноi роботи.

2,8. Кожеп пакет завдань до директорськоi контрольноi роботи включас:

- титулъну cTopiHKy з вiдмiткою розгляду завдань на заоiдашri IJK та грифом

зzпверджеЕня заступника директора з навчальноi роботи ( Додаток 2);

- анотацiю, в якiй указано ocHoBHi роздiли курсу, якi вмiщено до завдань

контрольноi роботи; форма завдань з корOткиNI описом NIsтодики виконанrrя; Тх

кiпькiсгь; час, вiдведений на виконання роботи (,,Щолаток 3),

- шакет завданъ якпiт. мiститъ завдан}uI ( Додаток Nч 4), що включають теоретичнi i

пpaKTиtIHi гrитанrrя з теNt пройленого матерiалу очirrюваноi навчzutъноi

дисщаплiни;

- критерii оцir*ованяя.

2,9. Норма часу на проведенIш директорськоi контропьноi роботи скJIадас до 4-х

академiчних годин (у випалку кOмп'ютерного TecTyBaIшlI - вiдповiдно до часу

визначеного для цроведення пiдсlмкового контролю),

2,|0, flиректорýька контрольна робота вважасться такою, що вiдбулася, якщо на

нiй присутнi не менше, нiж 80% здобувачiв освiти. У iншому випадку результати

роботи анулюються i признача€ться повторне проведешuI директорськоi

контрольноi роботи.

2.I1, Перевiрку коЕтрольних робiт здiйснюс викладач даноi навчальноi

дисlцлплiни пiд контролем голови цикловоТ KoMiciT .

2.|2. Методист доповiдас про резулътztти виконання ffKP на засiданнi

адмiHicTpaTlmнoi та педагогiчноi ради копеджу.

3. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНННЯ ДКР

3 . 1 . Результати виконанIш директорсъкоi KoнTponbHoi роботи заносятъся

викладачем до вiдомостi (Додаток 5,б).

4.



З.2. Виконанi директорськi контрольнi роботи, завдання до нLD( та критерii

оцirrюванrrя зберiгаються у викладача протягом одного рOку.

3.3. За результатами написан}uI директорсъких кошгрольних робiт проводиться

анаrriз uiдсумкiв проведешш (ýодаток 6).

З,4, Вiдомостi результатiв директорськоi контрольноi роботи зберiгаються у
методиста продовж п'яти poKiB,

4. оБов,язки виклАдАчА
Викладач зобов'язашлй :

4. 1. Розробити Irакет завданъ до директорськоi контролъноТ роботи.

4.2. Проводрrги згiдно з графiком {КР в групах, якlцо наявнiсть здобувачiв освiти,

склада€ не менше 80%.

4.З. Перевiрити виконzlнIli роботи з дотриманням вимог та неупер9джено.

4.4. Провести анzL]Iiз результатiв директорськоi кон,гролъноi роботи та

надати результати головi цикловоi KoMiciI ( Лодаток 7).

5. оБов,язки голови цикловоi KoMrcfi
голова цикловоi koMicii зобов' язаний:

5.1, Здiйснювати контроль за дотриманIuIм графiка викоЕання [КР.
5.2. Результати щосеместрового зведеного ана-гriзу резупьтатiв директорських

контрольних робiт надавати до методичного кабiнету (.Щодатоки 5,6,'l).

5.3. Розглядати на засiданнях циклових комiсiй анацiз результатiв директорських

контрольних робiт iз зазначенIllIм найбiлъш характерних по}lIuIок.

6. оБов,язки шrЕтодистА
методист зобов'язаний :

6.1. Проiнформlъати представrrикiв алмiнiстрацii, яким необхiдно бlти uрисlтнiм

на.ЩКР згiдно iз затверджеЕим графiком, проконтроJIювати хiд виконання робiт.
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6.2. Проаналiзуъати, узаг€Lльнити, систематизувати резулътати виконаЕня flКР
i tliдготрати вiдповiдну ловiдку для обговоренЕrI на засiданнi педагогiчноТ ради

коледжу, яка приfuлас iз цього приводу вiдповiдне рiшенrтя.
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ГРАФIК ПРОВЕДШННЯ

ДИРЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБIТ

_ навчальний pil{

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖУЮ

засryпник директора

з навчzllrьноi роботи

Тетяна МоШАк

(-) 2022 р,

7

м
з/п

,flаmа ,Quulаплiнп Група Пiёzрупа ВuклаOач IIеревiряю
чuй

I семестр

[I семестр

голова цллкловоi koMicii ш
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Додагок 2

ЗАТВЕРДЖУК)

Застlтrник директора

з навчаJIьноi роботи

Тетяна МоШАк

20_ р(}

п{АтЕрIАли до дирЕкторськоi контрольноi роБоти
з н€lвчzlJlъноi дисrц,rплirшл

а }

для здобрачiв освiти

шIфр та назва спецiальностi

Розглянуто i затвердже}rо

на засiдалжi цикловоi koMicii

Протокол вiл 20_;l. JtГg _
Голова цикловоi KoMicii
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ffодаток 3

АнотАцIя
до директорськоТ контрольноТ роботн

з навчальноi дlлсциплiни <<Украiнська мова>)

Контрольна робота складена вiдповiдно до Програми з украТнськоi мови дпя
вIшIих навч€lJIьних закладiв I-II piBHiB акредитацii (схвалено комiсiсю з

украiнськоi мови Науково-методичноi Ради з питанъ освiти MiHicTepcTBa освiти
i науки Украiни (Веrгяг з протоколу ЛЬ 4 вiд t7.06.2010 р ) i мас на MeTi
оцirтювання рсзультатiв навченостi студентiв з украiнськоТ мови, що
здiйснюсться на ocHoBi функцiончlJIьного пiдходу до ЕавчаЕця мовног0 курсу,
якIй насамперед мас забезпечити студентам умiння ефективно користратися
мовою як засобом пiзнанlul, ком}нiкацii; високу мовну культуру особистостi;
cпpllu{Tll формранню громадянськоi позицii, нацiона"ltьноi самосвiдомостi.

Перевiрка рiвня знань студентiв передбачено за такими основЕими роздiлами
курсу:

- Практична стилiстика i культура мовленiiя. Стилiстичнi засоби фонсгики

- Стилiстичнi засоби лексикологii та фразеологii

- Стилiстичнi засоби лексикологii та фразеологii

- Морфологiчнi засоби стилiстики

- Стилiстика простих реченъ

- Стилiстика скJIадних речень

- Стилiстика речеЕь з рiзтrими способами вирiDкеннrl чужого мовлення

- ФункцiонilJlьна стилiстика i кулътура мовленшI.

Контрольна робота скjIадасться з З0 BapiaHTiB, кожен з яких мiстить 43 тести, до
складу яких входять тести з закритими та вiдкритими завданнrIми; з одицичним
та мЕожиннrтм виборомэ тести на встановлеЕшI вiдповiдностей.

Тести з закритими завданIulми передбачають вибiр студентом сдиноi правильноi
вiдпОвiдi з ряду можливих, встilЕовленIш вiдповiдностi мiж цевними судженнями
та мовними явиIцами, вiдтворенt{ll послiдовностi (шерекомбiнуваннrl наведених
даних або елементiв),
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Особливiстю TecTiB iз вiдкрити]fuI завданIffIм € те, що студент самостiйно ш),'кае

вiдповiдь на rrIITaHHII (без моlкливостi вибору з кiлькох зашропонованих) або

виконус завдання. Саме TaKi завдання засвiдчуютъ не лише TeOpeTиLIHi Знаrтня, а

й мовлецнсвi можллшостi студента.

Тривалiсть tsиконацrш робmи * 80 хвлтлин.

Викладач ш
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,Щодаток 4

MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРЫНИ

MIHICTEPCTBO ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я УКРýНИ

кАм, я нЕць -подrльсьюй мЕд!{t{ниЙ ФАховI,гй1 колЕдхt

злвдлння (БIлЕт) дъ 1

1

2

J

Влшладач _ IП
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Додаток 5

ВIДОNIIСТЬ

результатiв директорськоi контрольноi роботи

з навчаJIьноi дисцигшiни:

здобувачiв освiти академiчноТ груlшI

спецiа-пьностi:

курсу

освiтrrьо-профосiйноi гrрограми

викладач:

JYs п/п шБ Результати fiKP IIiдпис
викладача

1

2
a
J.

4
5

6.

7

8.

9

10.

11,

12,

Робоry
виконilJIи

!езультати ШР
(5) <<4) (З)) <<2>> успirшriсть

K10-12>l к9-7я к6-4> к3-1>

Всього
%

Лата складаш{я вiдомостi
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.Щодаток 6

АнАлIз

рЕзультАтIв дирЕкторськоi контрольноi роБоти,

цроведених викладачем

н.р.

Н авч а.гtь на дисциr,тiна

Охошлення, о,//о

flaTa цроведеш{я

ВисокIй piBerrb (12-10б. l 5)

,Щостатнй prBer* {9-76. l 4)

Середнiй piBeHb (6-4б, l 3)

Низький рiвеш (З - 1б. l 2)

Абсолютна успiшнiсть, Уо

Якiсна успitшriсть, Уо

Аналiз виконанlD( робiт показав, Iцо здобрачi освiти засвоi'.пи навча.гrьrппi

Найбiльш xapaкTepHi помилки

Причини неуспiIшrостi здобlrваsiв освiти:

Викладач
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Додаток 7

ЗВЕДЕНИЙ АНАЛIЗ
рЕзулътАтIв дирЕкторсъкоi контролъноi роБоти,

црOведеЕих викладачttми

цrдсловоi KoMicii дисцшIлlн

Голова цrдсловоi KoMioii ш

Вшсшадач Навча;ьна
дисrцшлiна

Академiчна
груIIа

Охогrленrш,
%

Абсолшотна

успirшriсть,
о//о

Якiсна
успiшнiсть,

о//о
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