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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Організація контрольних заходів освітнього процесу у 

Відокремленому структурному підрозділі «Нікопольський фаховий коледж 

Українського державного університету науки і технологій» (далі - коледж) 

регламентується «Положенням про організацію освітнього процесу в НФК  

УДУНТ», законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», а 

також іншими нормативними актами з питань фахової передвищої   освіти. 

1.2. В організації контролю за освітнім процесом у коледжі щорічно 

практикується проведення вхідного контролю знань  як передумови успішного 

планування і вивчення дисциплін. 

1.3. Система вхідного  контролю знань – це сукупність організаційно-

методичних заходів, перевірки та оцінювання знань, вмінь і навичок стартової 

(шкільної) підготовки студентів  з метою раціональної організації навчальної 

роботи та управління освітнім процесом. 

1.4. Основними дидактичними принципами системи вхідного  контролю 

знань є: 

- дієвість; 

- індивідуальність; 

- диференційованість; 

- об’єктивність; 

- єдність вимог; 

- прозорість навчального середовища. 

1.5. Вхідний контроль може проводитися: 

- на вступних іспитах для визначення рівня засвоєння навчального 

матеріалу, показників розумового та особистого розвитку абітурієнтів з метою 

відбору до навчального закладу; 

- перед вивченням окремих навчальних дисциплін або ж окремих тем 

дисциплін; 

- для прогнозування якості засвоєння студентами навчального матеріалу; 

- для визначення результатів діяльності педагогів. 

- як орієнтир складності матеріалу, що викладається, а також форм і  

методів проведення занять. 

1.6. Вхідний контроль виконує навчально-корегувальні функції. 

1.7. Під час  вхідного контролю знань використовують такі методи 

контролю: тестування, самоконтроль, письмовий диктант. Вхідний контроль 

проводиться  у формах співбесіди, тестування, анкетування (із використанням 

методів відкритих, закритих запитань) 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 

2.1. Вхідний контроль знань (діагностику початкового рівня знань 

студентів) здійснюють на перших навчальних заняттях з метою виявлення рівня 

базових знань, умінь та навичок студентів із навчальної дисципліни, необхідного 

для засвоєння конкретної дисципліни та надання практичної індивідуальної 

допомоги студентам в поповненні необхідних знань.  



2.2. Вхідний контроль знань студентів є обов’язковим для всіх студентів і 

проводиться на  І курсі з дисциплін «Українська мова» та «Математика», з інших 

дисциплін – за рішенням предметно-циклових комісій або методичної ради 

коледжу. 

2.3. Графік проведення вхідного контролю та перелік дисциплін, з яких 

здійснюється перевірка, визначаються наказом директора  

2.4. Вхідний контроль знань  організовує  предметно-циклова комісія. 

2.5. Вхідний контроль знань  проводять викладачі, яким доручено читати 

відповідну дисципліну. 

2.6. Форму та зміст вхідного контролю розробляє викладач і затверджує  

на засіданні предметно-циклової комісії. 

2.7. Найпоширеніша форма вхідного контролю знань – письмова 

контрольна робота. Варіанти контрольних завдань повинні бути однакової 

складності і відповідати рекомендаціям до формування завдань для контрольних 

заходів та екзаменаційного контролю. 

2.8. Кожен пакет завдань до вхідного контролю знань  включає: 

- титульну сторінку з відміткою розгляду завдань на засіданні ПЦК та 

грифом затвердження керівником Центру експертизи та моніторингу якості 

освіти   (Додаток 1) 

- пакет завдань  

- критерії оцінювання 

 

3.  РЕЗУЛЬТАТИ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 

3.1.  Підсумки вхідного контролю вносять до навчальних журналів 

академічних груп та відокремлюють в окрему графу з позначенням «Вхідний 

контроль». 

3.2. За результатами вхідного контролю знань студентів видається наказ. 

3.3. Результати діагностики початкового рівня знань студентів 

обговорюють на засіданні предметно-циклових-комісій, методичній/ 

педагогічній/ адміністративній раді коледжу і можуть бути підставою для 

внесення коригувань у робочу навчальну програму та подальше викладання 

дисципліни, враховуються при підведенні підсумків роботи коледжу за 

навчальний рік, доводяться до відома всіх викладачів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ» 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Керівник Центру експертизи та 

моніторингу якості освіти  

Заступник директора з НР 

_______________ В.Л.ПІНЧУК 

«___»_____________ 20___р. 

 

 

 

ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ  

 

з навчальної дисципліни: 

 

«___________________________» 

 

для студентів _________________________________________ 
шифр та назва спеціальності 

 

 

 

 

РОЗГЛЯНУТО І ЗАТВЕРДЖЕНО 

На засіданні ПЦК _____________ 

Протокол № ____ від______ 20___р. 

_______________ПІБ голови ПЦК 
 

 

 

 

 
 


