
ЗАОЧНИЙ ВІДДІЛ 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Підготовка контрольної роботи – одна з форм контролю за 

виконанням навчальних програм з тієї чи іншої дисципліни, 

передбачених навчальним планом коледжу на кожний навчальний рік. 

Одночасно, це одна із форм творчої, пошукової та самостійної роботи 

студентів. Контрольна робота має бути належно оформлена. 

 

У контрольній роботі має обов’язково бути план чи зміст. 

Питання плану чи змісту мають формулюватися стисло, чітко і 

відповідати програмовому матеріалу. 

 

Вступ і заключна частина повинні бути невеликі за об’ємом. 

 

Береги: вгорі 20 мм, внизу 20 мм, зліва 30 мм, справа 10 мм. 

 

Титульна сторінка: вказується заклад освіти, назва роботи, 

прізвище та ініціали автора повністю, спеціальність та курс на якому 

навчається студент, прізвище та ініціали викладача з дисципліни і сама 

дисципліна, повна назва домашньої адреси, місто і рік написання роботи. 

При використанні фактів, цитат, висловлювань автор вказує на тій 

же сторінці з яких джерел вони взяті (перед вказівкою джерела пишеться: 

див.). 

До списку літератури вносять тільки ті роботи, які цитувалися і 

використовувалися у тексті. 

 

Список використаної літератури подається в такому порядку: 
 

1) методична література (твори класиків, директивно-нормативні 

документи, твори видатних діячів); 

2) вся інша література (довідкові, навчальні, монографічні видання, 

використані матеріали з журналів і газет та інші) подаються в єдиному 

алфавітному порядку; 

3) до контрольної роботи додаються при наявності зразки облікових 

документів, сценарії, фото, відеоматеріали, матеріали на електронних 

носіях (диски, інтернет-ресурси) та ін. 

 



 

СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ: 
 

1. Вступ повинен розкрити актуальність обраної теми, значення, зміст 

проблем на основі відповідних джерел, показати мету роботи, її 

структуру, дати короткий зміст і пов’язати з сьогоденням. 

2. Основна частина досліджує на відміну від реферату не одну тему або 

проблему, а включає різні розділи та теми, передбачені навчальною 

програмою. Після кожного розділу дається його коротке узагальнення. 

Контрольна робота повинна включати не менше 8-10 сторінок 

друкованого тексту, трьох різних питань та декілька варіантів. 

Враховуючи специфіку дисципліни, і на розгляд викладача, одне з 

питань може містити виконання практичного завдання. Наприклад, 

додатки розробленого плану підготовки і проведення тематичного 

вечора, його сценарію та здійснених записів в необхідних облікових 

документах та ін. 

3. Заключна частина включає узагальнення сказаного в роботі. 

Закінчивши дослідження, автор повинен сформулювати висновки, які 

на його думку найбільш значущі в даній роботі. Заключна частина 

також може бути використана для висвітлення питань, які необхідно 

розглянути в майбутньому. У ній важливо звернути увагу на 

перспективи вивчення даної теми і застосування у практичній роботі. 

 

Перевіряючи контрольну роботу викладач звертає увагу на: 

a) опанування студентом самостійно теоретичного матеріалу; 

b) ґрунтовність відповідей на поставлені запитання; 

c) розуміння категорій навчальної дисципліни, що виявляється у 

власному викладенні матеріалу, а не переписуванні з підручника, а 

також в доречно дібраних прикладах із діяльності свого закладу 

культури; 

d) уміння коментувати наведені приклади, ілюстрації, документи. 

 

Методика рецензування та зарахування 

Переглянувши роботу, викладач в першій частині рецензії вказує на 

позитивні сторони виконаної роботи. Основна частина рецензії 

присвячується детальному аналізу помилок і недоліків роботи. 

Контрольні роботи зараховуються або не зараховуються. Не 

зараховані повертаються для повного чи часткового перероблення. 

 



 

Тульчинський фаховий коледж культури 

Циклова комісія видовищно-театралізованих заходів 
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