Додаток 1
до Положення про ККР
(Розділ 2)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. ректора ДонДУУ
д.держ.упр., проф.
_______________С.Ф. Марова
« » _____________ 20___ р.

Графік
виконання комплексних контрольних робіт
студентами Донецького державного університету управління в 20_-20 _н.р.

№
з/п

Назва
кафедри,
яка
проводить
ККР

П.І.Б.,
вчене
звання,
посада
викладача,
який
проводить
ККР

Назва
навчальної
дисципліни

Дата

Час

Місце проведення
(ауд./корп.)

Навчальна

Галузь знань _______ «____________________»
Напрям підготовки/спеціальність ___________ « __________________»
І. Цикл соціально-гуманітарної підготовки
1...
II. Цикл фундаментальної підготовки
1…
III. Цикл фахової підготовки
1…

Проректор з науково-педагогічної роботи
Начальник навчального відділу

В.І. Токарева
О.А. Стасюк

група

Додаток 2
до Положення про ККР
(Розділ 2)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ
Факультет________________________________________________________
Напрям підготовки (спеціальність) ___________________________________
Курс _______________ Навчальна група ____________________________
20 __ - 20 навчальний рік
ВІДОМІСТЬ № ______
результатів виконання студентами
комплексної контрольної роботи
« __ » ___________________ 20 __ року
з ____________________________________________________________________________________
(назва навчальної дисципліни)

Викладач, який проводить ККР ______________________________
№ індивідуального
навчального плану
(заліковоїкнижки)

Оцінка за виконання ККР
за
національною
шкалою

1

2

3

4

кількість балів за
100 бальною
шкалою
5

ЄКТС

6

Підпис
викладача, який
проводить ККР

(прізвище та ініціали)

№
Прізвище та
з/п ініціали студента

7

продовження додатка 2

Узагальнені результати виконання комплексної контрольної роботи
студентами навчальної групи ___________
___________________________ факультету (структурного підрозділу)
Під час проведення самоаналізу
Всього студентів в групі ___________________
Не з'явились на ККР _______________ (_____%)
3 них:
- з поважної причини ___________( _____ %)
- без поважної причини _________( _____ %)
Всього писали ККР _____________( _____ %)
Всього оцінок
Кіл-ть

%

Сума
балів

Оцінка ЄКТС

Оцінка за
національною
шкалою
5

90-100

А

82-89

В

(відмінно)
4

74-81
64-73

С
D

(добре)
3

60-63
35-59

Е
FX

0-34

F

(задовільно)
2
(незадовільно)

Середній бал ________
Абсолютна успішність ___________ %
Якість навчання _________________ %
Декан

____________________

«___» ________________ 20__ р.

_____________

Додаток 3
до Положення про ККР
(Розділ 2)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Факультет ______________________________________________

Штамп факультету
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з навчальної дисципліни
____________________________________________
до акредитації напряму підготовки (спеціальності)
_________________________________________________
(шифр та назва напряму підготовки або спеціальності)

Студент_________________________________________________
(П.І.Б. студента)

Курс _________
Навчальна група ________
Початок роботи ________ год. _________ хв.
Завершення роботи _______ год. _______ хв.
Питання контрольного завдання:
1.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Оцінка

Викладачі
Прізвище

Підпис

Експерти
Прізвище

Підпис

Додаток 4
до Положення про ККР
(Розділ 4)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ
Факультет _______________________________________
Кафедра _________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. ректора ДонДУУ
д.держ.упр., проф.
______________С.Ф. Марова
«___» _____________20 __р.
ПАКЕТ
КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
з навчальної дисципліни « _______________________________________________»
для студентів галузі знань _______________________________________________
напряму підготовки/спеціальності _______________________________________
(шифр і назва напряму підготовки або спеціальності)

ПОРОДЖЕНО Вчена рада
факультету
рішення № ___
від « __ » ____
УХВАЛЕНО на засіданні
кафедри
протокол № __
від « __ » ____

Маріуполь 201_

Додаток 5
до Положення про ККР
(Розділ 3)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ
Рецензія
на матеріали до комплексної контрольної роботи з навчальної дисципліни
____________________________________________________________________

При складанні рецензії необхідно зазначити:

-

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 вирішенні;

-

обґрунтованість критеріїв оцінювання виконання завдань;

-

недоліки та шляхи покращення формулювання завдань;

-

можливість їх використання для оцінювання рівня готовності студентів до
вивчення спеціальних дисциплін.

Рецензент:
__________________
(посада, науковий ступінь )

__________________
(підпис)

________________
(П.І.Б.)

Додаток 6
до Положення про ККР
(Розділ 4)

Зведені результати виконання комплексних контрольних робіт студентами
напряму підготовки/спеціальності ___________« ___________________ »
Донецького державного університету управління
Виконували
ККР
№
з/п

Навчальна
дисципліна

1

2

Декан факультету
Завідувач кафедри

Навчальна Кількість
студентів
група

3

4

кількість

5

%

6

Одержали оцінки при самоаналізі
5
кількість
7

4
%
8

кількість
9

3

2

%

кількість

%

10

11

12

кількість
13

%
14

Абсолютн
а
Якість,
успішніст
%
ь,
%
15

16

Додаток 7
до Положення про ККР
(Розділ 4)

Зведена відомість
результатів виконання ККР з навчальної дисципліни
студентами ______курсу навчальної групи _____
у __________________ 20__-20__н.р.

Декан факультету
Завідувач кафедри

%

%

%

%

%

Якість

Якість

Абс. успішн.

%

«2»
Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Одержали оцінку
«4»
«3»

«5»
Кількість

Вик.
ККР
Кількість

Якість
%

Кількість студентів

%

Абс. успішн.

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

Кількість

Кількість студентів

Результати останнього семестрового контролю (ОСК)
Одержали оцінку
«5»
«4»
«3»
«2»

Абс. успішн.

Відхилення ККР
від ОСК

Результати комплексної контрольної роботи (ККР)

%

