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Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра 

Моторного розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про вищу освіту», «Положення про організацію освітнього 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Положення про перевірку залишкових знань здобувачів вищої освіти 

у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра 

Моторного (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог Закону України 

«Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», «Положення про організацію 

освітнього процесу в ТДАТУ», «Положення про оцінювання знань студентів 

ТДАТУ», «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти». 

1.2. Положення розроблено з метою:  

 визначення рівня якості викладання навчальних дисциплін;  

 визначення рівня засвоєння здобувачами програмного 

матеріалу;  

 перевірки ступеня об’єктивності оцінювання знань здобувачів 

під час екзаменаційної сесії. 

1.3. Положення регламентує порядок оцінювання рівня залишкових знань 

здобувачів вищої освіти (далі - здобувачів) та незалежного заміру їх знань 

напередодні екзамену у Таврійському державному агротехнологічному 

університеті імені Дмитра Моторного (далі – Університет) у формі ректорських 

контрольних робіт (далі – РКР) з навчальних дисциплін. 

1.4. Ректорський контроль якості підготовки здобувачів з дисципліни є 

контролем стійкості знань, умінь та навичок і може проводитися за навчальною 

програмою всієї дисципліни з метою перевірки готовності здобувачів до 

екзамену та за навчальною дисципліною, що вивчалася у попередньому 

семестрі з метою перевірки залишкових знань здобувачів. 

1.5. Виконання ректорських контрольних робіт є одним із видів  контролю 

якості освітнього процесу, що здійснюється у формі комп’ютерного тестування. 

1.6. Оцінювання рівня залишкових знань здобувачів здійснюються з  

обов’язкових та з дисциплін за вибором здобувача, що передбачені навчальним 

планом, вивчення яких завершилося у попередньому семестрі. Форма 



семестрового контролю для таких дисциплін – екзамен або диференційований 

залік. 

1.7. Метою виконання РКР є незалежний замір знань здобувачів з 

навчальної дисципліни напередодні екзамену та виявлення залишкового рівня 

знань з навчальної дисципліни з наступним аналізом зв’язку якості результатів 

навчання в сесію та викладання. 

1.8. РКР проводяться у випадку: 

 моніторингу якості організації освітнього процесу на кафедрах; 

 плану Центру незалежного оцінювання (далі – ЦНО); 

 за рішенням ректора, поданням декана факультету або з ініціативи 

проректора з НПР. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАМІРІВ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

 2.1. Контроль за організацією та проведенням РКР        здійснює ЦНО 

університету та деканат відповідного факультету (ННІ ЗУП). 

 2.2. РКР проводяться шляхом тестування здобувачів освіти в 

комп’ютерному класі ЦНО університету на освітньому порталі Університету 

http://op.tsatu.edu.ua з використанням автоматизованої системи оцінки знань в 

системі Moodle. 

 2.3. РКР проводяться відповідно до плану, складеного ЦНО, та 

затвердженого проректором з науково-педагогічної роботи для кожного 

навчального року, за наступним графіком: 

- у жовтні-листопаді перевірка рівня знань і навичок з дисциплін, що 

складалися в літню екзаменаційну сесію; 

- у березні-квітні – з дисциплін, що складалися в зимову екзаменаційну 

сесію; 

- незалежний замір знань здобувачів з навчальної дисципліни 

напередодні екзамену проводиться перед кожною сесією на консультації з 

відповідної дисципліни. 

http://op.tsatu.edu.ua/


2.4. РКР проводить фахівець ЦНО у присутності ведучого викладача з 

дисципліни і  охоплює не менше третини академічних груп потоку. 

2.5. Присутність сторонніх осіб під час проведення тестування заборонена. 

2.6. Ведучий викладач з навчальної дисципліни перед проведенням РКР 

повинен пройти тестування в ЦНО з метою визначення рівня складності 

тестових питань.  

 

3. ВИМОГИ ДО ТЕСТІВ ТА ПРОЦЕДУРА ТЕСТУВАННЯ 

 

3.1. Комплект завдань для перевірки знань здобувачів розробляється 

ведучим викладачем навчальної дисципліни, що оцінюється, відповідно до 

«Положення про організацію тестування в Таврійському державному 

агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного» та Методичних 

рекомендацій щодо розробки і застосування тестів для контролю знань 

здобувачів. 

3.2. Комплект завдань для перевірки знань здобувачів повинен налічувати 

30 тестових питань, розміщених у структурі електронного курсу навчальної 

дисципліни у розділі «Підсумковий контроль з дисципліни» на освітньому 

порталі Університету http://op.tsatu.edu.ua відповідно до «Положення про 

електронний навчальний курс в ТДАТУ». Час, відведений на тестування, – 30 

хвилин. 

3.3. Комплект завдань для перевірки знань здобувачів є складовою 

тестового комплексу з дисципліни, затвердженого рішенням відповідної 

кафедри та методичної комісії факультету (ННІ ЗУП). 

3.4. Тестові питання для перевірки знань здобувачів повинні: 

 охоплювати весь програмний матеріал навчальної 

дисципліни, який викладався впродовж звітного семестру; 

 бути перевірені ведучим викладачем на валідність та 

складність; 

 замість формул, складних та громіздких визначень містити 

навички їх практичного використання. 

http://op.tsatu.edu.ua/


3.5. Оцінювання результатів виконання РКР здійснюється за 100-бальною 

шкалою, переводиться за національною шкалою («Відмінно», «Добре», 

«Задовільно», «Незадовільно») та оцінки ECTS («А», «В», «С», «D», «E», «FX», 

«F») відповідно до «Положення про кредитно-модульну систему організації 

освітнього процесу  в ТДАТУ». 

3.6. Підсумковий контроль з дисципліни впродовж семестру є закритим 

для здобувачів. Доступ до тесту відкривається фахівцем ЦНО безпосередньо 

перед проведенням тестування. 

3.7. Порядок складання РКР: 

- здобувач приходить до комп’ютерного класу з заліковою книжкою або з 

студентським квитком для посвідчення особи;  

- здобувач входить на освітній портал ТДАТУ під власним логіном і 

паролем;  

- здобувач заходить в електронний навчальний курс, що перевіряється, 

запускає підсумковий контроль і здає його до 30 хв;  

- після відправлення відповіді чи закінчення часу тестування здобувач 

автоматично одержує результат тестування за 100-бальною системою 

оцінювання;  

- здобувачу додатково надається 5 хвилин для перегляду правильних 

відповідей та аналізу помилок;  

- якщо у здобувача немає зауважень і він погоджується з оцінкою, то ця 

оцінка у його присутності заноситься до відомості;  

- якщо здобувач має заперечення, то фахівець ЦНО повинен їх зафіксувати 

для подальшого розгляду викладачем у присутності завідувача кафедри, на якій 

він працює;  

- якщо здобувач має заперечення до певного питання і відповідей на нього, 

то доцільно робити скріншоти цього питання і запропонованої системою 

правильної відповіді. 

3.8. Якщо здобувач виявив помилку (помилки) у тестовому питанні, то 

йому зараховується правильна відповідь на це питання. У інших здобувачів, 



яким випало це питання, відповідь на нього не береться до уваги, а сумарна 

оцінка скороченого тесту перераховується до 100 балів. 

3.9. Під час проведення РКР здобувачеві забороняється користуватися 

засобами мобільного зв’язку. 

3.10. При виникненні ускладнень під час тестування здобувач має право 

звернутись до фахівця ЦНО. 

3.11. При порушенні правил поведінки під час проходження РКР здобувач 

видаляється з класу, а комп’ютерна програма автоматично виставляє оцінку 

«незадовільно». 

3.12. Здобувачі вищої освіти, які не з’явилися на тестування без поважних 

причин, вважаються такими, що отримали оцінку «незадовільно». 

 

4. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАМІРУ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ 

 

4.1. Моніторинг отриманих результатів ректорської контрольної роботи 

проводить відділ моніторингу якості освітньої діяльності (далі – ВМЯОД). 

4.2. Обробка отриманих результатів РКР проводиться на основі їх 

співставлення з результатами семестрового контролю (сесії) знань з даної 

дисципліни. 

4.3. У випадку значної різниці при аналізі (див. п. 3.2) навчальна 

дисципліна та її ведучий викладач вноситься до плану перевірки контролю 

якості навчальних занять та електронного навчального курсу, який проводиться  

ВМЯОД відповідно до «Положення про організацію та контроль якості 

навчальних занять» та «Положення про електронний навчальний курс в 

ТДАТУ». 

4.4. Результати ректорських контрольних робіт обговорюються на 

засіданнях кафедр, вчених радах факультетів (ННІ ЗУП) та виносяться на 

розгляд вченої ради Університету. 

4.5. За незадовільними результатами ректорських контрольних робіт 

можуть бути прийняті відповідні управлінські рішення та корегувальні дії. 

 



5. ОБОВ’ЯЗКИ ФАХІВЦЯ ЦНО 

 

5.1. Складання графіка проведення РКР.  

5.2. Підготовка проєкту наказу для проведення РКР у терміни, визначені 

вченою радою Університету.  

5.3. Супровід виконання РКР.  

5.4. Проведення ідентифікації особи здобувача та контроль наявності 

документа, який засвідчує його особу.  

5.5. Проведення інструктажу з процедури тестування та ознайомлення 

здобувачів із правилами поведінки в комп’ютерному класі, правами та 

обов’язками під час тестування.  

5.6. Фіксація зауважень здобувачів щодо процедури тестування чи окремих 

тестових питань.  

5.7. Заповнення відомості результатів РКР (додаток А).  

5.8. Аналіз результатів виконання РКР та підготовка звіту. 

 

6. ОБОВ’ЯЗКИ ДЕКАНАТІВ 

 

6.1. Декани факультетів повинні вживати заходи щодо підвищення 

відповідальності здобувачів та їх вмотивованості щодо результатів РКР. 

6.2. Формування списків груп, що проходять тестування, та передача їх до 

навчального відділу. 

6.3. Інформування та забезпечення явки здобувачів на тестування за участі 

кураторів груп. 

 

7. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР 

 

7.1. Контроль своєчасності підготовки тестових питань викладачами 

кафедри для проведення РКР та їх розміщення на освітньому порталі 

Університету. 

7.2. Аналіз та обговорення результатів РКР на засіданнях кафедр.  

  



Додаток А до Положення 
(обов’язковий)  

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕКТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ № _______  

____ _______________ 202__ року 

з_________________________________________________________________ 
(назва навчальної дисципліни)  

за навчальний семестр (залишкові знання/незалежний замір знань)  

Факультет ____________________________________________________ 

Курс ____________ 

Група ___________  

Викладач__________________________________________________________ 
                                     (вчене звання, прізвище та ініціали викладача) 

 

№  

з/п 

Прізвище та ініціали 

здобувача 

№ 

залікової 

книжки 

Оцінка Підпис 

відповідаль

ного за 

проведення 

РКР 

за нац. 

шкалою 

кількість 

балів за 100- 

бальн. шкал. 

Е
C

T
S

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

Шкала оцінювання 

Сума балів Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

РКР 

90-100 A відмінно 

82-89 B 
добре 

75-81 C 

67-74 D 
задовільно 

60-66 E 

менше 60 FX незадовільно 

 

Здобувачів вищої освіти у групі_____ Не з’явилися____________ 

Не допущено ___________ 

З’явилися ______________ 

А _____________________ 

Декан__________________ 

      (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)   

В _____________________ 
            (підпис) 

_____ _____________202__ 

С ______________________  

D ______________________  

Е ______________________  

FX______________________ 

Відповідальний за проведення РКР 

     ______________________________ 

                (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ ) (підпис) 
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