
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЦЕ! ІТРАЛ ЬІІОУ КРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Про проведення ректорських 
контрольних робіт

З метою перевірки готовності здобувачів вищої освіти до семестрового 

контролю та на підставі діючого Положення про проведення ректорських 

контрольних робіт

НАКАЗУЮ:

1. Провести ректорські контрольні роботи (РКР) в період з 15.11.2021 року 
по 26.11.202Іроку.

2. Ректорські контрольні роботи провести у формі тестування у системі 
дистанційної освіти Моосіїе згідно графіка проведення РКР( графік 
додається).

3. Створити університетську комісію для проведення тестування у складі: 
Голова комісії -  А. Кириченко проректор з науково - педагогічної 
роботи,
Члени комісії:
0 . Голик - керівник навчального відділу;
С. Назаренко - фахівець з якості освіти навчального відділу;
1. Скринник - доцент кафедри будівельних, дорожніх машин та 
будівництва;
В. Барабаш - доцент кафедри історії, археології, інформаційної та 
архівної справи;
Г. Бондаренко - ст. викладач кафедри історії, археології, інформаційної 
та архівної справи.

4. Провести РКР за дисциплінами осіннього семестру, вивчення яких 
закінчується іспитом.

5. Встановити здобувачам час на виконання РКР -  30 хвилин у сітці розкладу
занять.
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6. Деканам факультетів:
-  Розмістити графіки проведення РКР на дошках оголошень факультетів ;
-  Підготувати і надати відомості результатів ректорського контролю до 

навчального відділу (каб.322) до 10.11.2021року.
7. Завідувачам кафедр:
— Забезпечити своєчасне формування тестів викладачами у своєму 

дистанційному курсі в системі Моосіїе. Банк питань складає 100 питань та 
50 питань для окремих дисциплін (Додаток до наказу). Тест містить 20 
питань (кількість балів за правильну відповідь - 5 балів) та 10 питань 
(кількість балів за правильну відповідь -  10 балів) для наступних дисциплін 
(Додаток до наказу). Максимальна оцінка -  ІООбалів.

Термін виконання до 10.11.2021 р.
-  Забезпечити явку викладача на час проведення тестування згідно з 

графіком проведення РКР.
8. Завідувачу кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення 

О.Смірнову: забезпечити участь у проведенні РКР зав. лабораторіями 
О.Бобришова.

9. Директору ЮЦ М. Пархоменку:
— Забезпечити роботу комп’ютерного класу № 238 на час проведення РКР;
— Забезпечити доступ до дистанційної системи Моосіїе на час проведення

10. Керівнику навчального відділу О. Голик забезпечити присутність фахівця 
з якості освіти С. Назаренко на час проведення РКР для контролю за роботою 
з добувачів вищої освіти.
11. Кураторам, академічні групи яких будуть виконувати РКР забезпечити:
-  Явку здобувачів вищої освіти перших курсів безпосередньо в заклад вищої 

освіти на час тестування;
-  Наявність документу, який посвідчує особу здобувача (студентський

квиток або залікова книжка );
-  Наявність логіну та паролю від дистанційної системи Моосіїе в кожного

здобувача вищої освіти.
12. Зав. канцелярією С. Резніченко ознайомити та передати під розпис по 
одному примірнику копії наказу вищезазначеним керівникам підрозділів.

■ 13. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково - 
педагогічної роботи А. Кириченка.

РКР.

Ректор

Проект наказу вносить: 
Проректор з науково-педагогічної 
роботи'

Узгоджено: 
Керівник навчального 

відділу
. Голик

Володимир КРОДІВНИИ

. А.КИРИЧЕНКО



Додаток до

Перелік дисциплін тест яких містить 10 питань 
(банк питань складає мінімум 50питань)

1.Фізика;
2. Вища математика;
3. Теоретичні основи електротехніки;
4. Теоретична механіка.


