МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ.
Контрольна робота повинна відображати окремі теоретико-практичні
проблеми з відповідної дисципліни і виконуватися студентом після вибору
ним тієї чи іншої теми (завдання). Виходячи зі специфічних особливостей
навчальних дисциплін, контрольна робота виконується у формі реферату або
контрольного завдання (в якому розв'язується конкретна аналітична ситуація).
В окремих випадках не виключається поєднання вказаних двох форм
контрольної роботи.
Контрольна робота у формі завдання з відповідної навчальної дисципліни
є логічно сформульованим і поставленим в проблемному плані конкретним
науковим завданням, що виражається в пошуку можливих варіантів і шляхів
його розв'язання.
Незважаючи на різноманітність контрольних завдань, обумовлених
специфікою відповідних навчальних дисциплін, алгоритм їх виконання
включає:
1) уточнення завдання, виявлення необхідних джерел для роботи над
ним;
2) виявлення тенденцій розвитку процесів, що випливають із завдання, їх
теоретичне обгрунтування та оцінка;
3) здійснення конкретного вирішення завдання (власний варіант), його
пояснення та інтерпретація;
4) формулювання заключних

висновків з

викладанням

прогнозу

розвитку процесу (явища) в перспективі.
Контрольна робота виконується студентами самостійно. Вона повинна
бути викладена логічно та технічно правильно оформлена. Робота пишеться
чітким і розбірливим почерком, допускається також друкований або
комп'ютерний її варіант. На кожній сторінці повинні бути залишені поля, а
сторінки, крім того, мають бути пронумеровані. Обсяг контрольної роботи у

формі реферату не повинен перевищувати 12-18 сторінок, а у формі
контрольного завдання - 3-5 сторінок. В кінці роботи вміщується список
використаних літературних джерел, ставиться підпис студента і дата
виконання.
Виконана робота повинна бути відправлена до Академії, її інститутів чи
деканатів не пізніше ніж за 1 місяць до початку сесії. Контрольна робота
рецензується викладачем та оцінюється ним, як правило, за п'ятибальною
шкалою. При отриманні негативної оцінки робота разом з рецензією
повертається студенту на доопрацювання, після чого з урахуванням зауважень
передається для повторної перевірки разом з рецензією. Якщо контрольна
робота виконана без дотримання рекомендацій або не повністю, вона
повертається студенту без перевірки на доопрацювання.
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