
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Положення про організацію та проведення ректорського контролю знань 

здобувачів вищої освіти Приватного вищого навчального закладу «Інститут 

психології і підприємництва» (далі – Положення) є внутрішнім нормативним 

документом, що регламентує процес організації та проведення ректорського 

контролю та оцінювання рівня залишкових знань здобувачів вищої освіти з 

навчальної дисципліни у Приватному вищому навчальному закладі «Інститут 

психології і підприємництва» (далі – Інститут). 

1.2. Забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти є головним 

завданням діяльності Інституту з підготовки висококваліфікованих та 

конкурентоспроможних на ринку праці фахівців. Оцінювання залишкових знань 

здобувачів освіти є складовою системи внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти Інституту та проводиться у формі ректорського 

контролю знань здобувачів вищої освіти (далі – ректорський контроль).  

1.3. Положення розроблено відповідно до чинного законодавства, нормативно-

правових документів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки 

України та внутрішніх документів Приватного вищого навчального закладу «Інститут 

психології і підприємництва»: 

- Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VІІ, зі змінами та 

доповненнями; 

- Положення про організацію освітнього процесу в Приватному вищому 

навчальному закладі «Інститут психології і підприємництва», затвердженого Вченою 

радою Інституту; 

- Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та вищої освіти Приватного вищого навчального закладу «Інститут 

психології і підприємництва», затвердженого Вченою радою Інституту(протокол №2 

від 25.03.2021 р.); 

- інших чинних нормативно-правових актів у сфері освіти та внутрішніх 

документів Інституту. 

1.4. Положення поширюється на студентів (здобувачів вищої освіти) денної 

форми здобуття освіти, які залучаються до оцінювання залишкових знань. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ РЕКТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 
 

2.1. Метою проведення ректорського контролю є: 

- отримання об'єктивної інформації щодо стану залишкових знань та 

компетентностей здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін, передбачених 

відповідними освітніми програмами підготовки фахівців; 

- визначення рівня якості викладання навчальних дисциплін, передбачених 

освітньої програмою, та перевірка якості освітнього процесу. 

2.2. Ректорський контроль, як правило, проводиться з обов’язкових дисциплін 

циклів загальної та професійної підготовки за спеціальністю та освітньою програмою, 

вивчення яких завершується формою підсумкового (семестрового) контролю – 

екзамен.  

2.3. Ректорський контроль проводиться у таких випадках: 

1) планових або позапланових перевірок якості підготовки фахівців; 



2) перевірки якості викладання навчальних дисциплін науково-педагогічними 

працівниками; 

3) за рішенням ректора у разі письмового звернення здобувачів вищої освіти та 

їх батьків зі скаргою на низький рівень викладання, необ’єктивність, непрозорість 

оцінювання знань тощо.   

Ректорський контроль у 1) та 2) випадках проводиться з навчальних дисциплін, 

які вивчалися у попередньому семестрі, на початку наступного за ним семестру. 

Ректорський контроль у 3) випадку проводиться протягом двох тижнів з дня 

реєстрації скарги від здобувачів вищої освіти. 

2.4. Ректорський контроль проводиться у формі ректорських контрольних робіт 

(далі – РКР) за ініціативи ректора  Інституту. Підставою для проведення РКР є наказ 

ректора Інституту, де зазначаються перелік дисциплін та склад комісії, що проводить 

РКР; графік проведення ректорського контролю із зазначенням викладача, курсу 

(групи), дати та часу проведення РКР, який затверджується ректором (Додаток А).  

2.5. До складу комісії, що проводить РКР, мають входити:  

- завідувач кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна, з якої 

проводиться контроль залишкових знань;  

- науково-педагогічний працівник, який є фахівцем з навчальної дисципліни та 

не забезпечував її викладання у здобувачів, які складають РКР;  

- науково-педагогічний працівник, який забезпечував викладання навчальної 

дисципліни, з якої проводиться РКР.  

2.6. Перелік навчальних дисциплін, за якими проводиться РКР, затверджується 

наказом ректора на підставі результатів екзаменаційної сесії та пропозицій 

факультетів (за наявності), навчально-методичного відділу або завідувачів 

відповідних кафедр.  

2.7. Графіки проведення РКР доводяться до здобувачів вищої освіти і 

викладачів не пізніше, ніж за тиждень до початку проведення контрольного заходу. 

2.8. Ректорський контроль може проводитися в академічній групі не більше, ніж 

з однієї навчальної дисципліни на день. 

2.9. Проведення РКР з навчальної дисципліни забезпечує кафедра, за якою 

закріплена дисципліна, і яка її викладає. Кафедра визначає форму проведення 

контролю (письмова чи з використанням комп’ютерної техніки та інформаційних 

технологій), структуру контрольних завдань, кількість варіантів та тривалість 

виконання завдань РКР, що зазначається в анотації до РКР. 

2.10. Тривалість проведення РКР не повинна перевищувати 2 академічних 

години. 

2.11. Пакет РКР розробляється професорсько-викладацьким складом кафедри 

згідно з робочою програмою навчальної дисципліни, розглядається на засіданні 

кафедри і затверджується ректором.  

2.12. Відповідальність за зміст та відповідність контрольних завдань РКР 

робочій програмі навчальної дисципліни несе викладач, який формував пакет РКР, та 

завідувач кафедри.  

2.13. До пакета ректорської контрольної роботи включають: 

- анотацію до ректорської контрольної роботи; 

- комплект контрольних завдань з навчальної дисципліни за варіантами; 

- критерії оцінювання завдань РКР; 



- відповіді на тести та розв’язання практичних завдань. 

2.14. Комплект контрольних завдань – це сукупність тестових та/або 

практичних  завдань, які мають забезпечити об’єктивне оцінювання рівня залишкових 

знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни. 

2.15. Завдання РКР повинні бути рівнозначної складності, вирішення яких 

потребує вміння застосовувати інтегровані знання з вивченого програмного матеріалу 

навчальної дисципліни, у терміни відведеного часу для РКР. 

2.16. Типи завдань визначаються науково-педагогічними працівниками, які 

розробляють контрольні завдання для ректорського контролю, і залежать від 

специфіки навчальної дисципліни.  

Рекомендується використовувати тестові завдання різного типу: 

- множинний вибір, передбачає вибір відповіді на питання з декількох варіантів 

відповідей, причому питання можуть припускати одну або декілька правильних 

відповідей; 

- вибір відповідності, передбачає завдання, які складаються зі списку імен або 

тверджень, які повинні бути безпомилково зіставлені один до одного з іншим списком 

імен або тверджень; 

- короткі відповіді – це питання відкритого типу, відповідь на яке обмежене 

одним словом чи фразою; 

- числові відповіді відкритої форми, які можна використовувати при розв’язанні 

практичних завдань; 

- правильно/неправильно, передбачають питання, в якому при відповіді 

необхідно вибрати між "правильно" й "неправильно"; 

- відповідь по рисунку – це тип питання, при якому потрібно на рисунку вибрати 

ділянку з правильною відповіддю. 

2.17. Контроль за проведенням РКР здійснює ректор Інституту або 

уповноважена ним особа, а також навчально-методичний відділ. 

 

3. ПЕРЕВІРКА ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕКТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 
 

3.1. Члени комісії, які проводили РКР, упродовж трьох робочих днів 

здійснюють перевірку виконаних РКР, заповнюють та підписують відомість 

ректорської контрольної роботи (Додаток Б) та передають її на зберігання до 

навчально-методичного відділу. Зведена відомість виконання РКР (Додаток В) 

складається навчально-методичним відділом за даними відомостей РКР та має бути 

затверджена ректором Інституту. 

3.2. Оцінювання РКР здійснюється за 100-бальною шкалою та національною 

шкалою.  

3.3.Результати ректорського контролю обов’язково зіставляють із результатами 

підсумкового (семестрового) оцінювання знань здобувачів вищої освіти з відповідної 

навчальної дисципліни та обговорюються на засіданні кафедри та ректораті 

Інституту. На підставі аналізу результатів ректорського контролю розроблюються 

заходи щодо усунення виявлених недоліків у рівні залишкових знань, а також 

рекомендації щодо поліпшення якості підготовки здобувачів вищої освіти. 

3.4. Узагальнені результати ректорського контролю в разі необхідності 

заслуховуються на засіданні Вченої ради Інституту.  



3.5. Результати перевірки рівня залишкових знань здобувачів вищої освіти 

використовуються: 

- науково-педагогічним працівником, який відповідає за викладання 

дисципліни для корегування програми дисципліни щодо збільшення часу лекційних і 

практичних занять на викладання важливих розділів; для корегування методики 

проведення занять тощо; 

- для проведення роз'яснювальної роботи із здобувачами вищої освіти відносно 

важливості тих чи інших розділів навчальної дисципліни для формування 

професійної компетенції фахівця; 

- для проведення індивідуальних консультацій із здобувачами вищої освіти, які 

показали низький рівень залишкових знань з метою пояснення та роз’яснення 

неосвоєного матеріалу; 

- навчально-методичним відділом для моніторингу якості підготовки фахівців 

та для використання даних під час складання академічного рейтингу здобувачів вищої 

освіти. 

 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

4.1. Положення розглядається і схвалюється Вченою радою Інституту та 

вводиться в дію наказом ректора Інституту.  

4.2. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і ухвалюються 

Вченою радою Інституту та вводяться в дію наказом ректора Інституту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток  А 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

В.о. ректора ПВНЗ «Інститут 

психології і підприємництва» 

 

________________О.В.Бабіна 

«___»______________2021 р. 

 

 

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ  

РЕКТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

ПВНЗ «ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ І ПІДПРИЄМНИЦТВА» 

 
№ Навчальна дисципліна НПП, який 

викладав 
дисципліну 

Курс, 

група 

Дата, час 

проведення, 
аудиторія 

Склад комісії 

Спеціальність, освітня програма 

1      

2      

…      

      

      

 
 

  



Додаток  Б 

 

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ І ПІДПРИЄМНИЦТВА» 
 

Спеціальність _________________________________________________________________  

Освітня програма______________________________________________________________  

Курс___________________Група__________________________20__ - 20__ навчальний рік  

 

 

ВІДОМІСТЬ № _____ 

РЕКТОРСЬКОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

 
з___________________________________________________________________________ 

(назва навчальної дисципліни)  

за _____________________ навчальний семестр 20__ - 20__ навчального року 

 
Члени комісії:__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
посада, ПІБ членів комісії 

         ____________________________________________________________________________ 
 

Дата проведення___________________________ 
 

№ Прізвище та ініціали 

студента 
 

Оцінка підсумкового 

(семестрового) контролю 

Оцінка за ректорську 

контрольну роботу 

Підпис 

викладача 

кількість 

балів за 

100 
бальною 

шкалою / 
ЄКТС 

за 

національною 

шкалою 
 

кількість 

балів за 

100 
бальною 

шкалою / 
ЄКТС 

за 

національною 

шкалою 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Студентів у групі всього_________   Успішність______% Якість _____ %, 

Не з’явилося ___________ , _______% Середній бал ________   

 

Голова комісії ________________________________________________  
ПІБ, посада, підпис  

Члени комісії _________________________________________________  
ПІБ, посада, підпис  

    _________________________________________________  
ПІБ, посада, підпис  



Додаток В 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

В.о. ректора ПВНЗ «Інститут психології і підприємництва» 

______________________О.В.Бабіна 

«___»______________2021 р. 

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ РЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 

здобувачами вищої освіти в _________     семестрі 20___/20____ н. р. 

   осінньому/весняному 
 

№ Дисципліна Код та назва 

спеціальності / 

Освітньої програми 

 

Група Кількість 

студентів 

Виконували 

РКР/склали 

ПК 

Одержали оцінки 

У
сп

іш
н

іс
ть

, %
 

Я
к
іс

ть
, 
%

 

С
ер

ед
н

ій
 б

ал
 

Кіль-

кість 

% відмінно добре задовільно незадовільно 

Кіль-

кість 

% Кіль-

кість 

% Кіль-

кість 

% Кіль-

кість 

% 

ПК1                  

РК1               

ПК2                  

РК2               

ПК3                  

РК3               

ПК4                  

РК4               

ПК5                  

РК5               

ПК – інформація щодо підсумкового контролю 

РК – інформація щодо ректорського контролю 

 
Начальник навчально-методичного відділу ___________________________________



 


