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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 
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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ЕКСПЕРТИ З АКРЕДИТАЦІЇ 

контрольні заміри 

знань здобувачів 

результати внутрішніх 

аудитів ЗВО 

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» 

для здобувачів вищої освіти всіх курсів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

ПЕРШИЙ СЕМЕСТР 2020-2021 Н.Р. 
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з 19 жовтня по 23 жовтня 2020 року 

абсолютна успішність  якісна успішність  

«Розпоряджання щодо проведення ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти»



«Розпоряджання щодо проведення ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти»
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з 19 жовтня по 23 жовтня 2020 року 
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ФАКУЛЬТЕТИ 

дошкільної освіти  

фізичного 
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ФАКУЛЬТЕТИ 

психології та соціології  
ІІ курс 

мистецтв 

історичний  

«Розпоряджання щодо проведення ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти»

з 19 жовтня по 23 жовтня 2020 року 
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виховання і 

спорту  
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«Розпоряджання щодо проведення ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти»

з 19 жовтня по 23 жовтня 2020 року 

фізичного 

виховання і 

спорту  

фізичного 

виховання і спорту  
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ФАКУЛЬТЕТИ 

дошкільної освіти  

ІV курс 
дошкільної освіти  

історичний 

«Розпоряджання щодо проведення ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти»

з 19 жовтня по 23 жовтня 2020 року 

фізичного 

виховання і 

спорту  
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Показник відсутності здобувачів  

на ректорському контрольному замірі знань  
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