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1. Загальш положения 

1.1. Це Положения встановлюе порядок оргашзацп 1 проведения 
ректорського контролю (дал1 — РК) у Харювському нащональному медичному 
ушверситет1 (дал1 — ХНМУ). 

1.2. Положения розроблено на тдставк 
- Закону УкраТни «Про вищу осв1ту»; 
- Положения про оргашзащю осв1тнього процесу у ХНМУ; 
- Положения про систему забезпечення якоеп осв1тньо'1 д1яльност1. 

1.3. РК е системою визначення 1 оцшки р1вня залишкових знань здобувач1в 
вищоТ осв1ти, який здшснюеться з метою внутр1шньо1 перев1рки стану 
шдготовки до проходження атестацп та складання СДК1 1 отримання 
шформацп про як1сть оргашзацп навчального процесу на кафедрах та 
визначення р1вня якост1 викладання навчальних дисцишпн. 

1.4. Проведения РК залишкових знань здобувач1в сприяе шдвищенню 
якост1 шдготовки фах1вц1в, спонукае навчально-педагопчний та педагог1чний 
склад ушверситету вдосконалювати орган1зац1ю навчального процесу та його 
навчально-методичного забезпечення. 

1.5. РК проводиться у формат! комп'ютерного тестування на баз1 
Навчально-наукового 1нституту якост1 осв1ти ХНМУ (дал1— НН1 ЯО), 
В1ДПОВ1ДНО до плану заход1в з проведения мон1торингу осв1тн1х програм у 
ХНМУ 1 запиту гарант1в освггшх програм. 

1.6. Орган1зац1ю, проведения та мошторинг РК зд1Йснюють: 
- навчальна лаборатор1я мон1торингу та систем управлшня як1стю осв1ти НН1 
ЯО (даш - НЛМ СУ ЯО); 
- деканати I, II, III, IV медичних, стоматолопчного факультет1в та деканати V, 
VI, VII факультет1в з шдготовки 1ноземнпх студент1в за спещальностями 
«Медицина» та «Стоматолопя», Навчально-науковий шститут п1слядипломноТ 
осв1ти ХНМУ(дал1— НШ ПО). 

2. Права та обов'язки здобувач1в вищоТ о с в е т и , я к ё складають РК 

2.1. Здобувач вищоТ осв1ти ХНМУ, який бере участь у РК, мае право на 
виконання тест1в за затвердженим графжом та отримання результате. 

2.2. Здобувач вищоТ освгги зобов'язаний: 
- ознайомитися з Порядком проведения РК; 
- своечасно прибути на РК та мати при соб1 документ, що посвщчуе особу; 
- вв1чливо ставитися до вс1х здобувач1в та ос1б, залучених до проведения 

РК; 
- виконувати вимоги, пов'язаш з процедурою проведения РК та Д1яти 

в1дпов1дно алгоритму, запропонованому методистом НЛМ СУ ЯО (дал1 — 
методист), який проводить тестування; 

- не залишати самовшьно (без дозволу методиста) робоче мкце, 
забороняеться пересуватися або виходити з аудиторп шд час проведения 
тестування; 
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- гпсля заюнчення роботи над тестовим завданням залишити робоче мюце 
та покинути аудитор1ю; 

- не вносити на територдо ушверситету, до аудиторы НН1 ЯО, сторонш 
небезпечш предмета та речовини, що можуть створювати небезпеку та загрозу 
життю й здоров'ю учасниюв тестування. 

2.3. Протягом часу, вщведеного для складання РК, здобувачу вищоУ освгги 
забороняеться: 

- заважати шшим здобувачам, що складають тестов1 завдання, 1 особам, 
вщповщальним за проведения РК, що виконують покладеш на них обов'язки; 

- спшкуватися з шшими здобувачами, передавати ш будь-яю предмета та 
матер1али; розголошувати у будь-якш форм1 шформащю про змют тестових 
завдань до завершения тестування; 

- мати при соб1 1 користуватися засобами зв'язку, пристроями зчитування, 
обробки, збереження та вщтворення шформаци, друкованими 1 рукописними 
матер1алами, що не передбачеш процедурою тестування; 

- впродовж часу, вщведеного для виконання тестових завдань, заважати 
шшим здобувачам виконувати тестов1 завдання; 

- псувати майно у мющ проведения тестування; 
2.4. У раз1 порушення вимог, передбачених п. 2.2 та п. 2.3, здобувач вищоТ 

осв1ти позбавляеться права на продовження роботи над тестом 1 на вимогу 
методиста повинен залишити аудиторш, де проводиться тестування. 

В1ДПОВ1Д1 такого здобувача не перев1ряються 1 оц1нюються результатом 
«О»- «не склав». 

3. Пщготовка та орган1зац!я РК 

3.1. РК проводиться за наказом ректора ушверситету, проект наказу 
готуеться НЛМ СУ ЯО. Графж проведения РК складаеться спшьно з навчально-
методичним В1ДД1ЛОМ. Затверджений граф1к доводиться до в1дома здобувач1в 
вищоТ осв1ти не П1зн1ше, Н1Ж за десять дн1в до початку проведения РК. 

3.2. Проведения РК здшснюе НЛМ СУ ЯО. Контроль за оргашзащею та 
проведениям РК здшснюе проректор з науково-педагопчноТ роботи 1 директор 
НШЯО. 

3.3. Для проведения РК кафедри створюють, перюдично оновлюють або 
актуал1зують базу тестових завдань (украТнською та англ1Йською мовами) з 
навчальних дисциил1н, як1 входять до структури змюту 1нтегрованого тестового 
1СПИТу «КрОК-1», «КрОК-2», 1СПИТУ 3 аНГЛ1ЙСЬК01 мови професшного 
спрямування та в1дпов1дно до плану заход1в з проведения мошторингу ОСВ1ТН1Х 
програм або запиту гарант1в осв1тн1х програм й надають до НЛМ СУ ЯО. 

4. Порядок проведения РК 

4.1. РК проводиться у формат! комп'ютерного тестування на баз1 НН1 ЯО 
або дистанцшно, з використанням илатформи для дистанцшного навчання 
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ХНМУ. Тривал1сть складання РК визначаеться з розрахунку 1 хвилина на 1 
тестове завдання. 

4.2. Для кожного виду тесту вання вщ водиться вщповщна до 
вищезазначеного розрахунку кшьюсть часу, залежно в1д кшькост1 тестових 
питань, але не бшыпе 100 хвилин. 

4.3. Шд час тестування в аудиторн мають бути постшно присутш: 
- З Д О б у в а Ч 1 ВИЩ01 ОСВ1ТИ; 
- методист НЛМ СУ ЯО; 
- уповноважена особа деканату в1дпов1дного факультету (заступник декана) I, 
II, III, IV медичних та стоматолопчного факультетгв та V, VI, VII факультет1в з 
шдготовки шоземних студенпв, НН1 ПО; 
- доступ стороншх ос1б до аудитора, у якш проводиться тестування, 
забороняеться. 

4.4. Результати РК обговорюються на засщанш кафедри, ректорату та 
Вчено'1 ради факультету. 

5. Процес адмшктрування РК 

5.1. Кафедри надають до НЛМ СУ ЯО тестов1 завдання з навчальних 
дисциплш, яю входять до структури зм1сту 1нтегрованого тестового юпиту 
«Крок-1», «Крок-2» та 1спиту з англшськоУ мови профес1йного спрямування й 
в1дпов1дно до плану заход1в з проведения мон1торингу осв1тн1х програм або 
запиту гаранпв осв1тн1х програм. 

5.2. НЛМ СУ ЯО: 
5.2.1. Здшснюе оргашзацшно-технолопчну п1дготовку та забезпечуе 

проведения РК. 
5.2.2. Розробляе та впроваджуе комплекс засоб1в програмного 

забезпечення, що використовуеться в процес1 оргашзацп 1 проведенн1 
тестувань. 

5.2.3. Зд1Йснюе реестращю здобувач1в вищоТ осв1ти для складання РК за 
списками, наданими деканатами факультет1в. 

5.2.4. Веде, зберпае та обробляе базу даних результате РК. 
5.2.5. Розробляе та видае шформацшш матер1али та анал1тичш довщки за 

результатами РК. 
5.3. Деканати I, II, III, IV медичних та стоматолопчного факультет1в та 

деканати V, VI, VII факультет1в з шдготовки шоземних студент1в, НН1 ПО: 
5.3.1. Сприяють поширенню шформацп про мету та порядок проведения 

РК; 
5.3.2. Подають до НЛМ СУ ЯО шформащю про здобувач1в вищо'1 осв1ти 

для складання РК; 
5.3.3. Для проведения РК призначають уповноважену особу в кожну 

аудитор1ю. 
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6. Процедура проведения РК 

6.1. Для проведения РК НН1 ЯО використовуе тестов1 завдання 
украшською та англшською мовами. 

6.2. РК проводять в аудитор1ях НН1 ЯО з розрахунку не бшыне 15 
(п'ятнадцяти) о<лб, яю складають тест, в однш аудитора, але дотримуючись 
д1ючих норм протиеп1дем1чних заход1в шд час проведения РК. 

Аудиторп, де проводиться РК мають бути оснащеш годинником та можуть 
бути оснащеш системами аудю-, в1део спостереження для забезпечення 
мошторингу за дотриманням процедури проведения РК. 

6.3. 1дентифшащя ос1б, яю мають складати РК, проводиться на шдстав1 
документа, що посвщчуе особу. Здобувач1, як! не пройшли процедуру 
щентифкацн, до РК не допускаються. 

Вщповщальшсть за щентифжащю студенпв покладаеться на методиста 
НЛМ СУ ЯО. 

6.4. Перед початком тестування методист НЛМ СУ ЯО проводить 
шструктаж щодо проведения РК, теля завершения якого кожний здобувач мае 
можливють розпочати тестування. 

6.6. У випадку попршення стану здоров'я пщ час РК здобувач вищоТ осв1ти 
мае пошформувати про це методиста. За умови неспроможност1 продовжувати 
тестування методист припиняе складання РК для цього здобувача. 

6.7. ГПсля проведения РК НН1 ЯО узгоджуе з деканатами вщповщних 
факультет1в дату проведения додаткового складання РК для здобувач1в вищоТ 
осв1ти, як1 не були присутш на РК у визначений час або не завершили 
тестування. 

7. Результати РК 

7.1. Результати РК узагальнюються, заносяться у зведену вщомють та 
вносяться до бази НН1 ЯО методистом НЛМ СУ ЯО. 

7.2. За результатами РК, НЛМ СУ ЯО готуе анал1тичний зв1т 1 надае 
деканатам та ректорату у вигляд1 обов'язкових ЗВ1ТН1Х форм: 

- в1дом1сть обл1ку проведения РК; 
- зв1т для ректора ушверситету. 

7.3. Декани факультет1в доводять до вщома здобувач1в осв1ти результати 
РК. 

7.3.1. За результатами отриманих звггшх форм, декани надають 
рекомендацп до НН1 ЯО щодо заход1в шдвищення в1дпов1дальност1 та 
мотивац11 здобувач1в. 

8. Прик1нцев1 положения 

8.1. Ус1 зм1ни та доповнення до даного Положения вносяться шляхом 
видання наказу ректора ушверситету про внесения змш або затвердження ново! 
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редакцп «Положения про оргашзащю та проведения ректорського контролю 
Харк1вського национального медичного ушверситету». 

8.2. По затвердженню новоТ редакцп, попередне Положения втрачае 
чиннють. 

г 



Прошито та пронумеровано 6 (ппсть) арк. 


