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ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Вченою радою Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка  
протокол від 21 березня 2017 р. №6  
 
Введено в дію наказом ректора Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені 
Івана Франка від 22 березня 2017 р. № 126  

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про ректорські контрольні роботи у Дрогобицькому державному 
педагогічному університеті імені Івана Франка 

 
1. Загальні положення  
1.1. Це Положення встановлює порядок ректорського контролю рівня 

знань студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка (далі – університет). 

1.2. Ректорський контроль рівня знань студентів університету 
здійснюється у формі ректорських контрольних робіт (далі – РКР).  

1.3. Завданнями проведення РКР є:  
– перевірка готовності студентів до підсумкового контролю та 

залишкових знань студентів, отриманих при вивченні навчальної дисципліни 
у попередньому семестрі;  

– перевірка якості навчального процесу на кафедрах;  
– виявлення зв’язку якості викладання з результатом навчання; 
– перевірка об’єктивності оцінювання знань студентів під час заліково-

екзаменаційної сесії. 
1.4. РКР виконуються:  
– упродовж семестру – за темами навчальної дисципліни, що були 

вивчені у поточному семестрі;  
– на початку наступного семестру вивчення навчальної дисципліни – за 

темами, що були вивчені у попередньому семестрі;  
– на початку семестру, наступного після завершення вивчення  

дисципліни, – за темами, що передбачені робочою програмою в повному 
обсязі.  

1.5. РКР проводяться за комплектом контрольних завдань у письмовій 
формі або у формі комп’ютерного тестування.  

1.6. РКР проводять у разі:  
– планових перевірок якості підготовки студентів;  
– під час проходження акредитації напряму підготовки (спеціальності) 

у формі комплексних контрольних робіт;  
– в інших випадках (за рішенням ректора; за поданням навчально-

методичного відділу; у разі, коли результати підсумкового контролю суттєво 
відрізняються за показниками успішності від середніх, тощо). 

1.7. Перелік навчальних дисциплін, з яких будуть проводитися РКР, 
погоджується на початку навчального семестру проректором з науково-
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педагогічної роботи за поданням навчально-методичного відділу з 
урахуванням пропозицій інститутів (факультетів), кафедр.  

1.8. Графік проведення РКР та склад комісії, для їх проведення, 
затверджується наказом ректора за поданням навчально-методичного відділу. 

 
2. Підготовка РКР  
2.1. Підготовка РКР передбачає:  
– складання графіка проведення РКР (додаток 1);  
– повідомлення завідувачів кафедр та викладачів;  
– розробку комплекту контрольних завдань;  
– інформування студентів про час, місце проведення та форму 

контролю;  
– підготовку необхідної документації для звіту про результати 

ректорського контролю рівня знань студентів.  
2.2. Графік проведення РКР складається навчально-методичним 

відділом щосеместру і затверджується проректором з науково-педагогічної 
роботи на початку навчального семестру. РКР проводяться під час 
аудиторних занять, якщо викладання дисципліни ще не завершене, або у 
позааудиторний час, коли дисципліна вже вичитана.  

2.3. РКР проводять за контрольними завданнями, розробленими 
кафедрою, за якою закріплена навчальна дисципліна. Завдання повинні бути 
схвалені рішенням кафедри.  

Завдання розробляються:  
– для поточного контролю знань з навчальної дисципліни;  
– для контролю залишкових знань з навчальної дисципліни.  
Завдання РКР розробляються з розрахунку виконання їх впродовж двох 

академічних годин. Кількість варіантів завдань не повинна бути менше трьох. 
2.4. Завдання для РКР, критерії та шкала їх оцінювання є складовою 

частиною навчально-методичного комплексу дисципліни, затверджуються на 
засіданні кафедри, зберігаються на кафедрі. 

2.5. Відповідальність за відповідність завдань РКР робочій програмі 
навчальної дисципліни та їх оновлення несе викладач та завідувач кафедри, 
за якою закріплена навчальна дисципліна. Виконані  та перевірені письмові 
РКР зберігаються на кафедрі впродовж одного року.  

 
3. Проведення РКР 
3.1. РКР проводиться методистами навчально-методичного відділу за 

присутності представників інституту (факультету). Явку студентів забезпечує 
деканат інституту (факультету).  

3.2. На проведення РКР відводиться дві академічні години.  
3.3. Студент, який бере участь у виконанні РКР, повинен з’явитися в 

аудиторію (у комп’ютерний клас) в день і час, що вказані в графіку 
проведення РКР. 
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3.4. Протягом проведення РКР студенти зобов’язані виконувати 
вказівки методистів навчально-методичного відділу (у разі комп’ютерного 
тестування – також працівників комп’ютерного класу).  

3.5. Під час виконання контрольної роботи студентам: 
– дозволяється користуватися калькуляторами, довідковою 

літературою, обладнанням, приладами, комп’ютерними програмами тощо, 
перелік яких був обумовлений при затвердженні структури контрольних 
завдань;  

– забороняється розмовляти, використовувати мобільний зв’язок,  
користуватися будь-якими сторонніми джерелами інформації, не 
передбаченими для виконання РКР, виходити без дозволу з аудиторії 
(комп’ютерного класу), вчиняти інші дії, що заважають виконанню РКР.  

3.6. Викладач навчальної дисципліни може бути присутнім тільки на 
початку проведення РКР, щоб  відповісти на запитання студентів щодо 
методики оформлення відповідей на завдання РКР. 

 
4. Обробка та аналіз результатів контролю  
4.1. Контрольні роботи перевіряє, як правило, викладач кафедри, який 

викладав чи викладає дану навчальну дисципліну.  
До перевірки РКР можуть бути залучені науково-педагогічні 

працівники університету, які є фахівцями у даній галузі.   
РКР повинні бути перевірені не пізніше наступного дня після їх 

проведення.   
4.2. Відомість результатів ректорського контролю оформляється за 

зразком, наведеним у додатку 2, підписується викладачем, який перевіряв 
роботу, директором (деканом) відповідного інституту (факультету).  

4.3. За підсумками РКР складається акт за формою, наведеною у 
додатку 3. 

4.4. Результати РКР передаються навчально-методичним відділом на 
кафедру, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни.  

4.5. Кафедра проводить аналіз виконання РКР шляхом зіставлення її 
результатів з результатами поточного або підсумкового контролю знань з 
навчальної дисципліни, виявлення характерних помилок та недоліків в 
підготовці студентів, їх причин, робить висновок про досягнення завдань 
навчальної дисципліни, формує комплекс заходів з удосконалення якості 
підготовки студентів.  

4.6. Підсумки ректорського контролю обговорюються на засіданнях 
кафедр, вчених радах інститутів (факультетів) та Вченій раді університету.  
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Додаток 1 
до Положення про ректорські контрольні роботи  

у Дрогобицькому державному педагогічному  
університеті імені Івана Франка 

 
ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ РЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
№ 
з/п 

Навчальна 
дисципліна 

 
Викладач 

 

 
Група 

 
Час проведення Місце 

проведення 

Відповідальний 
працівник навчально-
методичного відділу 

       

 
Директор інституту  
(декан факультету)               _______      ____________________ 

                  Підпис                      прізвище, ініціали 
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Додаток 2 
до Положення про ректорські контрольні роботи  

у Дрогобицькому державному педагогічному  
університеті імені Івана Франка 

 
ВІДОМІСТЬ 

результатів РКР з навчальної дисципліни ______________________________ 
Інститут (факультет) _______________________ 
Дата проведення ___________________________ 
Академічна група _____________ 
 

№ 
з/п 

Прізвище та 
ініціали студента Кількість балів за питання Сума 

балів 

Оцінка 
(за націо-
нальною 
шкалою) 

  1 2 3 4 … … …   
                  
                   
                   
           
           
 
Викладач                                _______      ____________________ 
                                                                                Підпис                        прізвище, ініціали 
 
Директор інституту  
(декан факультету)               _______      ____________________ 

                  Підпис                      прізвище, ініціали 
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Додаток 3 
до Положення про ректорські контрольні роботи  

у Дрогобицькому державному педагогічному  
університеті імені Івана Франка 

 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Ректор ___________ Н.В. Скотна 

 

А К Т 
ПРО  ПІДСУМКИ  РЕКТОРСЬКИХ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

в (на) ________________________________ інституті (факультеті), 

складений «___»    ________________20__ року 

ПІДСТАВА: наказ ректора № ___ від «__»  _________200 __ року 
 

Згідно з наказом ректора № ____ від «____»  __________ 200 __ року 
комісія у складі: 

голова комісії: ________________________________________________ 
члени комісії: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
з «____» ______________ до «____»  ____________20__ року провела 
ректорські контрольні заміри знань студентів _______________ інституту 
(факультету) з дисциплін ____________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Контрольні роботи проводились з навчальних дисциплін згідно з 
чинними навчальними планами та робочими програмами.  
 Контролем було охоплено ____ академічних груп _______ курсів 
денної форми навчання, що становить _____% від усього числа студентів 
факультету. 

Загальні дані про участь студентів у виконанні контрольних робіт 
наведені у таблиці 1. 

Підсумки проведення  ректорських робіт наведені у таблиці 2. 
Із _____ студентів за списком фактично виконували контрольні  роботи 

_____ ( _____%). 
Аналіз результатів контрольних робіт свідчить у цілому про 

задовільний рівень знань з дисциплін __________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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низький рівень знань з дисциплін _____________________________________ 
_________________________________________________________________ . 
 Абсолютна та якісна успішність з дисциплін за результатами сесії та 
ректорських контрольних робіт наведена у таблиці 2. 
 Оцінку «незадовільно» тримали ___ студентів, що становить ___% від 
загальної кількості тих, хто виконував роботи.  

Проведені контрольні роботи виявили, що у порівнянні з результатами 
екзаменаційної сесії рівень знань студентів з дисциплін __________________ 
__________________________________________________________________ 
вищий, а з дисциплін ___________________________________________ 
нижчий. 
 Найбільш низькі результати студенти показали при виконанні робіт з 
таких дисциплін____________________________________________________ 
 На два бали нижчу успішність показали _____ студентів (таблиця 3), на 
один бал вищу, ніж на екзамені, оцінку отримали ______ студентів. 

Студенти недостатньо засвоїли такі питання: 
№ Дисципліна Питання 

   
   

 Комісія вважає за доцільне рекомендувати деканату ________________ 
інституту (факультету) розглянути підсумки ректорських контрольних робіт 
з перелічених вище дисциплін на засіданні ради інституту (факультету) з 
метою усунення виявлених недоліків у підготовці майбутніх фахівців. 
 

Голова комісії _______        ______________________ 
           Підпис                               прізвище, ініціали 

Члени комісії ________       ______________________ 
           Підпис                               прізвище, ініціали 

             ________        ______________________ 
                            Підпис                               прізвище, ініціали 
             ________        ______________________ 
          Підпис                               прізвище, ініціали 

З актом ознайомлений і один примірник отримав. 
Директор інституту (декан факультету) _______      ____________________ 

                                              Підпис                             прізвище, ініціали 
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Таблиця 1 
Загальна інформація 

про участь студентів у виконанні РКР 
 
№ 
з/п Дисципліна Курс Група 

Кількість 
студентів за 

списком 
Писали РКР Відсутні на РКР 

1     всього % всього % 
         
         
         
 

 
Таблиця 2 

Підсумки виконання РКР 
в (на) ________________________ інституті (факультеті) 

 

№ 
з/п Дисципліна Група 

Кількість 
студентів 

за списком 

Писали 
РКР 

Результати сесії Результати РКР 

5 4 3 2 Абс. 
усп. Я

кі
сн

а 
ус

п.
 

5 4 3 2 
Абс

. 
усп. Я

кі
сн

а 
ус

п.
 

                 
                 
                 
 

 
Таблиця 3 

Список студентів 
______________________________ інституту (факультету), 

оцінки яких за результатами РКР на два і більше балів за національною 
шкалою нижчі від екзаменаційних 

 
№ 
з/п 

Прізвище та 
ініціали студента Група Оцінка 

екзаменаційна за РКР 
Дисципліна 1 
     
     
Дисципліна 2 
     
 


