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Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 
Соціологічний факультет 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

«02» листопада 2021р., м.Харків     №1006-05/32 
 
Про організацію та призначення відповідальних 
за проведення відтермінованого та поточного 
ректорського контролю знань студентів  
у першому семестрі 2021/2022н.р. 
 

З метою організації та проведення ректорського контролю знань студентів 
у першому семестрі 2021/2022 навчального року та згідно з розпорядженням 
проректора №0204-05/139 від 20.10.2021р. «Про організацію і проведення 
ректорського контролю знань студентів у першому семестрі 2021/2022 
навчального року» 

 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 
1. Призначити заступника декана з навчальної роботи НІКУЛІНА В.С. 

відповідальним по соціологічному факультету за проведення ректорського 
контролю знань студентів. 

2. Призначити відповідальними за проведення відтермінованого 
контролю знань студентів 2 курсу з навчальних дисциплін (Додаток 1 до 
Розпорядження проректора): 
- «Критичне мислення» - доцента КАЛАШНІКОВУ А.О.; 
- «Історія класичної соціології» - професора МУСІЄЗДОВА О.О.; 
- «Історія соціальної роботи» - доцента ПЛАХОВУ О.М. 

3. Призначити відповідальними за проведення поточного ректорського 
контролю знань студентів 1 курсу магістратури з навчальних дисциплін 
(Додаток 1 до Розпорядження проректора): 
- «Новітні соціологічні теорії» - доцента ГОЛІКОВА О.С., доцента 

ДУБЛІКАШ Т.М.; 
- Цифровий соціум: глобальні проблеми» - професора БАКІРОВА В.С., 

доцента ДЕЙНЕКО О.О.; 
- «Відеопродакшн» - старшого викладача ГОЛОВАЧОВА М.Д., старшого 

викладача БІЖКА А.П. 
4. Відповідальних провести ректорські контрольні роботи у дистанційній 

формі до 17 грудня 2021 року. 



5. Відповідальних за проведення відтермінованого та поточного 
ректорського контролю знань студентів скласти та затвердити на засіданнях 
кафедр пакети тестових завдань для проведення контрольних робіт відповідно 
до форми (Додаток 2 до Розпорядження проректора) та надіслати їх у 
електронному вигляді до Центру електронного навчання 
(qmonitoring@karazin.ua) для внесення в базу даних LMS Moodle                        
до 12 листопада 2021 року. 

6. Відповідальних за проведення відтермінованого та поточного 
ректорського контролю знань студентів забезпечити перевірку введених до 
LMS Moodle завдань з кожної навчальної дисципліни перед виконанням 
контрольних робіт студентами. 

7. ГОЛІКОВА О.С., ДУБЛІКАШ Т.М., БАКІРОВА В.С., ДЕЙНЕКО О.О., 
ГОЛОВАЧОВА М.Д.. БІЖКА А.П. включити результати поточного контролю 
знань до загальної суми балів, яку студенти отримують протягом семестру за 
вивчення дисципліни.  

8. Голову науково-методичної комісії соціологічного факультету 
професора кафедри соціології СОРОКУ Ю.Г. розглянути на засіданні науково-
методичної комісії соціологічного факультету результати ректорського 
контролю до 31 січня 2021 року та узагальнити пропозиції кафедр щодо 
заходів, спрямованих на підвищення якості навчання. 

9. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 

Декан  (оригінал підписаний)     Олена МУРАДЯН 


