




















Додаток №1 до Положення про затвердження 

порядку проведення семестрового підсумкового 

контролю у Тернопільському національному 

медичному університеті імені І.Я. 

Горбачевського Міністерства охорони здоров’я 

України 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ 
1. Не пізніше, як за один місяць перед проведенням семестрового тестового 

підсумкового контролю, видається відповідний наказ ректора закладу вищої 

освіти про проведення підсумкового контролю. 
2. До семестрового тестового контролю (іспиту, диференційованого заліку) 

допускаються здобувачі, які не мають академічної заборгованості з усіх 

дисциплін. освоїли і склали практичні навички згідно відповідних ліній 

матрикулів. 
3. Для здобувачів, які були відсутні на тестуванні проводиться додаткове 

складання іспиту (диференційованого заліку). Дата проведення додаткового 

складання визначається деканом відповідного факультету, директором ННІ 

медсестринства у складі закладу вищої освіти. 
4. Тривалість іспиту (диференційованого заліку) визначається кількістю 

тестових завдань у буклеті з розрахунку 1 хвилина на 1 тестове завдання. 
5. Кожна аудиторія, у якій проводяться тестування у письмовій (бланковій) 

формі, має відповідати таким характеристикам: 
– відсутність перегородок для повного спостереження за процесом 

проведення тестування і безперешкодного доступу до всіх здобувачів, які 

складають тест; 
– належне освітлення; 
– наявність столів (парт, стільців зі столиком); 
– оснащеність годинником, дошкою або іншою поверхнею, на якій можна 

позначити час початку та закінчення тестування; 
– оснащені відеокамерами або системами відеоспостереження з 

автоматизованим записом усіх етапів проведення тестування; 
– достатність місця (усі здобувачі, які складають тест, мають сидіти 

обличчям в один бік, відстань між ними має бути у два посадкових місця 

(приблизно 1-2 метра) для унеможливлення спілкування один з одним та 

підглядання у відповіді один одного). 
6. Здобувачі, які складають семестровий тестовий контроль, мають право на: 

– доступ до інформації про графік, порядок проведення тестування, час і 

місце проведення. 



– ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за 

організацію та проведення тестування. 
– безпечні умови під час проведення іспиту. 
– отримання невідкладної медичної допомоги під час проведення 

тестування. 
– оскарження процедури проведення тестування у частині порушення прав 

здобувачів, визначених цим пунктом, та результатів тестуванння (апеляцію). 
7. На постійно діючу комісію з проведення семестрового тестового 

підсумкового контролю та працівників навчально-наукового відділу незалежного 

тестування знань студентів покладено обов’язок щодо забезпечення дотримання 

прав здобувачів, що передбачені пунктом 6 цього Порядку. 
8. Здобувачі, які допущені до складання семестрового контролю зобов'язані: 

– своєчасно прибути до місця проведення тестування в білих халатах і 

шапочках, з документами, що посвідчують особу; 
– ввічливо ставитися до всіх здобувачів та осіб, залучених до проведення 

тестування; 
– вибрати номерок, на якому зазначене місце проходження тестування і 

зайняти його в аудиторії. 
– виконувати вказівки та вимоги осіб, залучених до проведення іспиту (до 

початку іспиту не вписувати жодних позначень у буклет та бланк-відповідей, не 

переглядати буклет, який уже знаходиться на робочому місці); 
– перевірити чи співпадає номер на бланку-відповідей з номером буклету; 
– заповнити персональні дані у всіх полях бланку і буклету; 
– для безпомилкового зчитування сканером бланків відповідей, правильну 

відповідь у клітинці повністю затушувати за допомогою ручок, які роздає 

комісія; 
9. Здобувачам суворо забороняється під час тестування: 

 використовувати для тестування інші ручки (окрім тих, які роздані 

комісієї), олівці, маркери та інше канцелярське приладдя; 
 порушувати тишу у аудиторії через спілкування з іншими здобувачами, 

гучне начитування питань тестування, безпідставні часті виходи з аудиторії під 

час здачі тесту, користування забороненими допоміжними електронними 

засобами або вчинення будь-яких інших дій, які можуть бути розцінені Комісією 

як такі, що порушують цей Порядок; 
 У листку-бланку позначати відповіді у вигляді галочок, хрестиків та 

інших позначок, що може вплинути на оцінювання комп’ютером; 
 доповнювати затушовані клітинки бланку будь-якими позначками, у тому 

числі ще однією затушованою клітинкою; 
 використовувати коректор-ручку, канцелярську гумку та інші 



канцелярські приладдя чи засоби для видалення позначки у бланку; 
 приносити до місця проведення іспиту та аудиторії небезпечні предмети 

та речовини, що становлять загрозу для життя та здоров'я людини; 
 використовувати у місці проведення тестування та мати при собі або на 

своєму робочому місці засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження 

та відтворення інформації (у тому числі: мобільні телефони, планшети, 

годинники з будильником, комп'ютером або пам'яттю, пейджери, прилади для 

запису аудіо- та відеоданих, радіо, плеєри, смарт-годинники, фітнес-браслети, 

смарт-окуляри, окуляри доповненої реальності тощо), а також окремі елементи, 

які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи 

пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, 

що не передбачені процедурою тестування, портфелі, сумки, верхній одяг, будь-
яку їжу або напої; 

 використовувати додаткову друковану літературу, рукописні конспекти, 

блокноти тощо; 
 упродовж часу, відведеного для виконання тестових завдань, заважати 

іншим здобувачам виконувати тестові завдання; 
 заважати особам залученим до проведення тестування виконувати свої 

обов'язки; 
 передавати іншим здобувачам під час виконання тестових завдань будь-

які предмети та матеріали, у тому числі екзаменаційні; 
 копіювати відповіді інших здобувачів; 
 розголошувати в будь-якій формі інформацію про зміст тестових завдань; 
 виносити за межі аудиторії робочі матеріали, їх окремі аркуші, бланки 

відповідей або їх копії; 
 продовжувати відмічання відповідей або стирання відміток на бланку 

відповідей після оголошення про закінчення тестування; 

 псувати майно у місці проведення іспиту. 
10. У разі порушення вимог пункту 9 цього Порядку, здобувач позбавляється 

права на продовження роботи над тестом і на вимогу членів комісії, повинен 

здати бланк відповідей, буклет тестових завдань і негайно залишити аудиторію, 

у якій проводиться тестування, що фіксується у відповідному акті. Такий 

здобувач отримує результат «0» – не склав. 
11. Виносити з аудиторії під час тестування буклети із тестовими завданями та 

бланки відповідей здобувачів заборонено. 
12. Здобувач самовільно (без дозволу членів комісії) не може змінювати своє 

робоче місце, пересуватися аудиторією або безпідставно виходити з аудиторії 

під час проведення тестування.  



13. У випадку, якщо здобувачу необхідно вийти з аудиторії за медичними 

показаннями (за наявності підтвердження), він має повідомити про це комісію та 

отримати усний дозвіл на це. 
14. Додатковий час на тестування для компенсації часу, проведеного 

здобувачем поза аудиторією, не надається. 
15. Після повернення здобувача до аудиторії здійснюється повторний 

контроль на наявність недозволених під час тестування предметів та пристроїв. 
16. Для здобувачів, яким було дозволено вийти з аудиторії під час іспиту, 

мають бути передбачені додаткові місця в аудиторії. 
17. Після завершення написання тесту, здобувач здає роботу, номерок 

робочого місця, ручку одному із членів постійно діючої комісії, витягує листок з 

шифром для своєї роботи, який при ньому ж вписується у його бланк відповідей 

членом постійно діючої комісії. Здобувач залишає у себе листочок із шифром 

своєї роботи, оскільки саме за цим шифром комп’ютерна програма зможе 

ідентифікувати його/її роботу та здійснити оцінювання. 
18. Після закінчення часу написання іспиту (на кожне тестове завдання 

відводиться одна хвилина) продовження заповнення листків-бланків відповідей 

недопустиме (якщо здобувач продовжує писати після завершення часу іспиту – 
його роботу комісія анульовує).  
19. Після закінчення часу написання іспиту здобувачем робота відкладається 

на край столу, а сам він/вона очікує своєї черги для здачі роботи. 
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