
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про оцінювання  результатів навчання у формі   

комплексних контрольних робіт  

 

1. Загальні положення 

1.1. Це положення розроблене для оцінювання результатів навчання 

здобувачів освіти у формі комплексних контрольних робіт (надалі – ККР) з 

предметів загальноосвітньої та загальнопрофесійної  підготовки. 

1.2. Положення розглядається на засідання методичної ради та 

затверджується директором ліцею. 

1.3. Комплексна контрольна робота (ККР) – це сукупність 

формалізованих завдань, вирішення яких потребує уміння застосовувати 

інтегровані знання програмного матеріалу предмету. 

1.4. ККР –  проводяться на завершальному етапі навчання здобувачів 

освіти у профільних навчальних кабінетах закладу освіти. 

1.5. ККР – розробляються  викладачем (робочою групою): 

-  для загальноосвітньої підготовки відповідно до навчальних програм;  

- для загальнопрофесійної підготовки з урахуванням освітньої 

кваліфікаційної характеристики та робочих  освітніх програм навчальних 

предметів і розглядаються та ухвалюються на засіданні методичної комісії та 

погоджуються заступником директора з НВР.  

1.6. ККР проводяться за графіком, затвердженим директором 

професійно-технічного навчального закладу. Здобувачі освіти однієї 

академічної групи виконують завдання ККР не більше, ніж з одного 

предмету на день. Про час і місце виконання ККР здобувачів освіти 

повідомляють завчасно.  

1.7. Термін проведення ККР та перелік предметів, з яких буде 

здійснюватися ККР, визначає наказ директора з урахуванням пропозицій 

методичних комісій.  

1.8. До виконання ККР залучають всі академічні групи денної форми 

навчання кожної професії, але не менше 75% здобувачів освіти з групи. 

1.9. При виконанні ККР кожному здобувачу освіти пропонується 

окремий варіант. Вибір варіанту здійснюється за випадковим принципом. 

Номер (варіант) завдання зазначаються у протоколі. 



2. Склад, зміст та порядок розроблення пакетів ККР 

2.1. Пакет ККР – це сукупність документів, які мають забезпечити 

об’єктивне оцінювання результатів навчання здобувачів освіти з навчального 

предмету. 

Пакети ККР  використовуються: 

- при проведенні самоаналізу закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти з метою корекції робочих освітніх  програм, удосконалення організації 

освітнього процесу; 

- при проведенні акредитаційної експертизи з метою державної оцінки 

результатів навчань здобувачів освіти. 

2.2. До складу пакету ККР входять:  

2.2.1 Титульний лист на оформлення пакету ККР (додаток 1). 

2.2.2 Анотація 

В анотації вказуються предмет, мета і завдання вивчення предмету, 

загальна кількість навчальних годин і зв’язок з кваліфікаційною 

характеристикою, структура завдань, технологія контролю (письмова робота 

чи тест) та тривалість виконання. 

Анотацію пише викладач (робоча група), що складає ККР 

2.2.3 Завдання для проведення комплексної контрольної роботи 

Якщо комплексна контрольна робота проводиться у письмовому 

вигляді, її зміст та оформлення повинні задовольняти такі вимоги: 

- кількість варіантів ККР повинна відповідати кількості здобувачів освіти у 

групі плюс п’ять додаткових варіантів;  

- кількість запитань в одному варіанті визначається методичною комісією 

залежно від часу, відведеного на вивчення предмету, та  його 

особливостей. 

- термін виконання кожного варіанта знаходиться у межах 90 хвилин. 

- кожне завдання ККР повинно розпочинатися словами: 

«Визначте...», «Обґрунтуйте…», «Проаналізуйте…», «Дайте оцінку…», 

«Охарактеризуйте» і т.п. При їх вирішенні здобувач освіти повинен 

продемонструвати не репродуктивну, а творчу розумову діяльність. 

 

 

 

Якщо комплексна контрольна робота проводиться у вигляді тесту, її зміст 

та оформлення повинні задовольняти вимоги (допускається при оцінюванні 

результатів навчання  загальноосвітньої та загальнопрофесійної підготовки) 

 - пакет тестових завдань з кожної дисципліни повинен мати не менше 

варіантів   ніж кількість здобувачів освіти у групі плюс п’ять додаткових. 



- тестові завдання можуть бути  відкритого або закритого типу  

-  завдання закритого типу мають містити запитання з  

 вибором однієї чи декількох правильних відповідей із запропонованих 

варіантів; 

 встановлення відповідності (між датою і подією, зображенням та 

назвою об'єкта, іменем науковця та його відкриттям та інше); 

 визначення послідовності (позначити ряд за логічною чи 

хронологічною ознаками, за зростанням/зменшенням та інше); 

 обрання правдивих та хибних варіантів із запропонованих. 

- до пакету додається ключ правильних відповідей та бланк тестування. 

Усі завдання ККР  із загальнопрофесійної підготовки повинні мати 

галузеве  спрямування, і їх вирішення вимагає від здобувачів освіти не 

розрізнених знань окремих тем і розділів предметів, а їх інтегрованого 

застосування. 

Кожний варіант завдань оформлюється на окремому листі за формою 

А-4, підписується викладачем, який розробив завдання, і затверджується 

головою методичної комісії   з позначенням № протоколу, дати засідання 

методичної комісії (додаток 2).  

2.2.4. Критерії оцінювання 

2.2.5 Зразок відповіді одного з варіантів, який відповідає критерію 

оцінки на «12».  Викладач (робоча група) наводить приклад правильного 

виконання одного з варіантів комплексної контрольної роботи. 

2.2.6 Рецензія. При складанні рецензії необхідно вказати на: 

- 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;  

- обґрунтованість критеріїв оцінки виконаних завдань; 

- обґрунтованість запропонованого переліку довідникової літератури; 

- недоліки та шляхи покращення завдань; 

- можливість їх використання для оцінювання результатів навчання 

здобувачів освіти при вивченні предметів загальноосвітньої та 

загальнопрофесійної підготовки. 

  Рецензію можуть давати науковці інтитутів підвищеня кваліфікації, 

методисти НМК, роботодавці, педагоги інших закладів освіти даного 

напряму підготовки. 

При наявності в рецензії зауважень пакет доопрацьовується і подається 

на погодження заступнику директора з НВР. 



2.2.7 Перелік довідкової літератури, користування якої дозволяється 

при 

виконанні комплексної контрольної роботи. Перелік літератури, оформлений 

у відповідності до вимог запису. Перелік складається і підписується 

викладачем з предмету (творчою групою). 

  До переліку матеріалів, якими здобувач освіти може користуватися під 

час виконання завдань ККР, входять таблиці, каталоги, довідники, які не 

містять методик здійснення розрахунків або короткого викладу процесів і 

явищ. 

3. Вимоги до оформлення пакету ККР 

3.1 Усі складові пакету оформляються за вимогами: аркуш формату А-

4, текст друкується шрифтом Times New Roman №14, через півтора 

інтервали. 

4. Перевірка та  оцінювання виконання завдань комплексної 

контрольної роботи. 

3.1. Перевірка робіт, виконаних здобувачами освіти, здійснюється 

викладачем (у присутності члена адміністрації), як правило, в день написання 

роботи і оцінюються за критеріями 12-ти бальної шкали оцінювання  рівня 

навчальних досягнень та результат заноситься до протоколу (додаток 3) 

3.2.При розробці критеріїв оцінювання за основу слід брати повноту і 

правильність виконання завдань. 

3.3.Оцінка повинна бути обґрунтованою. На кожну оцінку складається 

перелік вимог (міра володіння визначеними програмою знаннями та 

уміннями, доцільністю користування довідковою літературою, логічність та 

послідовність відповіді, правильність розрахунків, чіткість і охайність 

виконання роботи, мовна грамотність тощо) з урахуванням особливостей 

конкретного предмету. 

3.4. По закінченні перевірки робиться аналіз результатів навчань та 

заповнюється таблиця «Узагальнені результати» (додаток 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 



ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ» 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ДПТНЗ 

«Білоцерківський професійний ліцей» 

___________Сергій ШПАК 

«____» ______________20     р. 

 

 

ПАКЕТ 

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

з предмету 

_______________________________________________________ 

(назва навчального предмету, як у навчальному плані) 

Професії ________________________________________________ 

(шифр і назва професії, як у стандарті) 

 

 

 

Розглянуто і схвалено 

на засіданні методичної комісії 

 
 (як у наказі) 

Протокол № ___ від  "__"  _________20__р. 

____________________  Ім’я  ПРІЗВИЩЕ
 

 

 

 

Біла Церква  

20____ 

 

 

Додаток 2  



 
Розглянуто і схвалено на засіданні 

методичної комісії _____________ 

____________________ 

Протокол № ___ 

від «____»___________ 20__р. 

Голова методичної комісії 

____________ Ім’я ПРІЗВИЩЕ 

 

 

 

Комплексна 

контрольна робота 

з  предмету__________ 

____________________ 

для здобувачів освіти 

професії 

1111 ________________ 

 

Варіант 1 

Погоджено 

Заступник директора з НВР 

_________ Ім’я ПРІЗВИЩЕ 

«____»___________ 20__р. 

 

 

 

 

1. Назвіть…….  

2. Охарактеризуйте ,,,,,,,,, 

3. Обґрунтуйте ,,,,,,,,,, 

4.  Дайте оцінку,,,,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач __________________ Ім’я ПРІЗВИЩЕ 

 

Додаток 3 

 



 

ПРОТОКОЛ 

Виконання ККР з __________________________________________________  

Група № ______ професія ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Викладач __________________________________________________________ 

Представник  адміністрації ___________________________________________ 

 

«_____» ____________20___р. 

 

 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові здобувача освіти 
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Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

здобувача 

освіти Н
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Показники завдання 
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к
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

Викладач   _______________             Ім’я ПРІЗВИЩЕ   

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 

 

 



Узагальнені результати 

виконання комплексної контрольної роботи здобувачами освіти 

групи № _______ професії _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Всього здобувачів освіти у групі  ________ 

Не з’явились на ККР    ____ (_____ %)  

З них  

• з поважної причини  _______ (_____%)  

• без поважної причини ______ (______%) 

Всього писали ККР   ________ (_____ %)  

З них отримали:  

“відмінно”    ____________ (_____ %) 

 “добре”        ____________ (______ %)  

“задовільно”  ____________ (______ %)  

“незадовільно”  ___________ (______ %)  

Середній бал   _______________  

Якість навчання   ____________ %  

 

 

 

 

Викладач _________ Ім’я  ПРІЗВИЩЕ 

Член адміністрації  ____________ Ім’я  ПРІЗВИЩЕ   

“___” _____________ 201_ р.  

 


