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Закон України «Про вищу освіту»

«Положення про організацію освітнього процесу в 
Харківському національному педагогічному університеті 
імені Г.С. Сковороди»

«Положення про проведення ректорських контрольних 
замірів знань здобувачів»

Мета ректорського Форма ректорського Мета проведення Мета ректорського 
контролю 

• отримання об'єктивної 
інформації щодо стану 
залишкових знань та 
компетентностей
здобувачів вищої освіти 
з дисциплін, 
передбачених освітніми 
програмами першого 
(бакалаврського) та 
другого (магістерського)
рівнів вищої освіти

Форма ректорського 
контролю

•проведення 
ректорських 
контрольних робіт 
(у письмовій формі 
або у формі 
комп’ютерного 
тестування)

Мета проведення 
ректорської 

контрольної роботи

• виявлення залишкового 
рівня знань здобувачів 
вищої освіти з 
навчальної дисципліни 
(або окремого 
змістовного модуля) з 
подальшим аналізом 
якості навчання
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контрольні заміри 
знань здобувачів

результати внутрішніх 
аудитів ЗВО

ЕКСПЕРТИ З АКРЕДИТАЦІЇ

Звіти зберігаються на 
кафедрах протягом

Завдання та ректорські контрольні роботи 
здобувачів вищої освіти зберігаються на 
кафедрах протягом

1-го року 3-х років
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Розпоряджання 
щодо проведення 

ректорських 
контрольних замірів 

знань здобувачів вищої 
освіти 

ДРУГИЙ СЕМЕСТР 2020-2021 Н.Р.

встановлення карантину 
Наказ «Про 

встановлення карантину 
та запровадження 

обмежувальних 
протиепідемічних 

заходів»
№ 55-од від 09.03.2021

освіти 
№3 від 04.03.2021 року

для здобувачів всіх років навчання 
першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти та першого року навчання другого 
(магістерського) рівня вищої освіти
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з 15 по 19 березня 2021 року
Комплексний аналіз ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти

77,21%

100,00% 95,45%
Інститут підвищення 
кваліфікації педагогічних 
працівників і 
менеджменту

2 семестр

абсолютна 
успішність 

якісна 
успішність 

77,21%

46,43%факультет 
фізичного 
виховання і 
спорту
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з 15 по 19 березня 2021 року
порівняльний аналіз абсолютної та якісної успішності здобувачів вищої освіти 
за роками навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

97,22% 86,43%

90,28%

50,99%

юридичний юридичний 
факультетфакультет

І рік навчання

факультет фізичного факультет фізичного 
виховання і спортувиховання і спорту

історичний факультетісторичний факультет

абсолютна успішність

якісна успішність
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з 15 по 19 березня 2021 року
порівняльний аналіз абсолютної та якісної успішності здобувачів вищої освіти 
за роками навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

95,68%
68,38%

70,37%

34,56%

факультет початкового факультет початкового 
навчаннянавчання

2 рік навчання

68,38%
34,56%

факультет фізичного факультет фізичного 
виховання і спортувиховання і спорту

фізикофізико--математичний математичний 
факультетфакультет

абсолютна успішність

якісна успішність
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з 15 по 19 березня 2021 року
порівняльний аналіз абсолютної та якісної успішності здобувачів вищої освіти 
за роками навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

96,88%

65,13%
62,33%

43,42%

факультет дошкільної факультет дошкільної 
освітиосвіти

історичний факультетісторичний факультет

3 рік навчання

65,13% 43,42% історичний факультетісторичний факультет

український мовноукраїнський мовно--
літературний факультетлітературний факультет

факультет фізичного факультет фізичного 
виховання і спортувиховання і спорту

абсолютна успішність

якісна успішність
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з 15 по 19 березня 2021 року
порівняльний аналіз абсолютної та якісної успішності здобувачів вищої освіти 
за роками навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

94,85%
71,43%

77,39%

40,18%

фізикофізико--математичний математичний 
факультетфакультет

4 рік навчання

40,18%
факультет мистецтв факультет мистецтв 

факультет  фізичного факультет  фізичного 
виховання і спортувиховання і спорту

абсолютна успішність

якісна успішність
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з 15 по 19 березня 2021 року
порівняльний аналіз абсолютної та якісної успішності здобувачів вищої освіти 
другий (магістерський) рівень вищої освіти

100%
100%

100%

73,81%

95,45%

43,75%

факультет дошкільної факультет дошкільної 
освітиосвіти

юридичний факультетюридичний факультет

1 рік навчання

43,75%
Інститут підвищення Інститут підвищення 
кваліфікації педагогічних кваліфікації педагогічних 
працівників і працівників і 
менеджменту освітименеджменту освіти

факультет психології і факультет психології і 
соціологіїсоціології

факультет фізичного факультет фізичного 
виховання і спортувиховання і спортуабсолютна успішність

якісна успішність



фізичного виховання і спорту 

фізико-математичний факультет

Інститут підвищення кваліфікації педагогічних 
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Показник відсутності здобувачів 
на ректорському контрольному замірі знань 

22,28%

4,84%
0,00%

Інститут підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників і менеджменту освіти



12


