
УХВАЛА 

Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

“Про результати ректорських контрольних робіт і перевірку якості залишкових знань 

студентів” 

від 25 квітня 2016 року 
 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора Університету проф. 

Барни М Ю. “Про результати ректорських контрольних робіт і перевірку якості залишкових знань 

студентів” вчена рада відзначає, що працівниками інституту економіки та фінансів, факультету 

міжнародних економічних відносин, товарознавчо-комерційного та юридичного факультетів 

відповідно до наказів № 287/01 від 30 грудня 2015 року та № 76/01 від 15 березня 2016 р. проведена 

робота з організації та проведення ректорських контрольних робіт зі студентами усіх напрямів 

підготовки і спеціальностей денної форми навчання. 

З цією метою було визначено дисципліни з яких викладачами відповідних кафедр на підставі 

навчальних програм були розроблені завдання для написання ректорських контрольних робіт із 

урахуванням обсягу знань та вмінь студентів на момент перевірки, створені робочі групи, 

затверджені графіки проведення консультацій і виконання робіт. Протягом березня-квітня поточного 

року були проведені ректорські контрольні роботи та проаналізовано результати їх виконання. Аналіз 

показав, що в цілому має місце зниження успішності за результатами ректорського контролю якості 

навчання студентів порівняно з результатами іспитів.  

Показники якості навчання та середній бал з усіх дисциплін отримані студентами, як і 

минулого року в цілому корелюють з результатами сесійного контролю.  

З метою визначення належного рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, 

об'єктивності оцінки викладачами знань студентів та забезпечення підвищення рівня підготовки 

фахівців усіх напрямів підготовки вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію першого проректора університету проф. Барни М. Ю. “Про результати 

ректорських контрольних робіт і перевірку якості залишкових знань студентів” прийняти до відома. 

2. Результати ректорських контрольних робіт обговорити на засіданнях кафедр, вченій раді 

Інституту економіки та фінансів і факультетів. 

3. Тестові матеріали, що використовуються для проведення ректорських контрольних робіт, 

критерії оцінювання розглядати й затверджувати на кафедрах. 

4. Проаналізувати причини отримання студентами незадовільних оцінок з дисциплін. 

5. Завідувачам кафедр та професорсько-викладацькому складу звернути увагу на: 

- відповідність тестових завдань цілям проведення контрольних зрізів знань; 

- необхідність статистичного опрацювання тестів, що проходили апробацію, коригування 

завдань для остаточного варіанту тестів. 

- використання різних за складністю тестових завдань, наприклад: 25% – легких, 25% – 

складних, 50% – середнього рівня складності. 

6. Зобов’язати кураторів академічних груп провести збори в групах, обговорити на них 

результати виконання ректорських контрольних робіт. Особливо активізувати роботу кураторів із 

студентами, які отримали низькі бали. 

7. Посилити особисту відповідальність окремих викладачів і студентів із виконання у 

подальшому акредитаційних вимог до успішності при складанні іспитів, виконанні ректорських 

контрольних робіт. 

8. Розміщувати в електронній бібліотеці та на сайтах кафедр Університету комплекти 

методичних матеріалів, складовою яких є перелік питань і завдань ректорських контрольних робіт. 

9. Контроль за виконання ухвали покладається на першого проректора університету проф. 

Барну М. Ю. 


