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ПЕРЕДМОВА 
 
1. ПІДРОЗДІЛИ-РОЗРОБНИКИ: навчальний відділ, відділ акредитації, 

стандартизації та якості навчання 

РОЗРОБНИКИ:  

Анжеліка БАТРАКОВА - проректор з НПР; 

Олександр ДОГАДАЙЛО - начальник навчального відділу;  

Андрій КОРОБКО - начальник відділу акредитації, стандартизації  та якості 

навчання 

 

2. РОЗГЛЯНУТО і ЗАТВЕРДЖЕНО  

Вченою радою ХНАДУ від 05 липня  2021 року; 

ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом по ХНАДУ від 27 серпня  2021 р. № 135. 

 

3. УВЕДЕНО замість Стандарту 49.1-01:2016 «Про організацію контролю 
якості підготовки фахівців у ХНАДУ», затвердженому наказом по ХНАДУ від  
05.09.2016 № 96. 

 
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗМІСТ, СВОЄЧАСНУ ПЕРЕВІРКУ ТА 

АКТУАЛІЗАЦІЮ СТАНДАРТУ несе навчальний відділ. 

 

5. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЕРЕВІРКИ – один раз на три роки та в разі зміни 

діючого законодавства. 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
© Цей стандарт закладу вищої освіти не може бути повністю або частково 

відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу адміністрації ХНАДУ 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ З ОЦІНЮВАННЯ 
РІВНЯ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХАРКІВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
______________________________________________________________________ 

Чинний від 2021-08-01 
1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1. Цей стандарт регламентує процедуру проведення контрольних заходів з 
оцінювання рівня залишкових знань здобувачів вищої освіти Харківського 
національного автомобільно-дорожнього університету. 

1.2. Цей стандарт розроблено відповідно до вимог Законів України «Про 
освіту» та «Про вищу освіту», постанови Кабінету міністрів України від 30 грудня 
2015 р. № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності” (в редакції постанови Кабінету міністрів України від 24 березня 2021 р. 
№ 365 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 
2015 р. № 1187»);  наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
«Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, 
спеціальності та вищого навчального закладу» від 13.06.2012 р. № 689, 
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 4 липня 2012 р. за № 1108/21420; 
з урахуванням досвіду ХНАДУ  

1.3. Університет не претендує на авторство і першоджерело цього 
стандарту. Цей текст створено на основі існуючих вітчизняних практик, 
нормативних документів, методичних розробок Міністерства освіти і науки України, 
а також на матеріалах і кейсах Національного агентства і забезпечення якості 
вищої освіти. 

 
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 
– Закон України «Про вищу освіту»; 
– Закон України «Про освіту»; 
- постанови Кабінету міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 

“Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності” (в редакції 
постанови Кабінету міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365 «Про внесення 
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187»);   

– наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Державних 
вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального 
закладу» від 13.06.2012 р. № 689 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 4 
липня 2012 р. за № 1108/21420. 

 
3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА СКОРОЧЕННЯ 

3.1 У цьому стандарті використовуються терміни та їх визначення, наведені 
в Законі України «Про освіту», Законі України «Про вищу освіту».  

3.2 Скорочення 
СВР – спеціалізована вчена рада 
ХНАДУ (Університет) – Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет 
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НПП – науково-педагогічні працівники 
ОП − освітня програма 
3.3. Скорочення та визначення понять 
КР - контрольна робота - контрольний захід, який здійснюють з метою 

виявлення рівня залишкових знань здобувачів з навчальної дисципліни.  
ККР - комплексна контрольна робота - контрольний захід, який здійснюють з 

метою виявлення рівня залишкових знань здобувачів з групи навчальних 
дисциплін гуманітарної, соціально-економічної, природничо-наукової 
(фундаментальної) чи спеціальної (фахової) підготовки.  

Гарант ОП - гарант освітньої програми – керівник групи, що здійснює 
академічне управління освітньою програмою. 

 
4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. Цей Стандарт регламентує порядок оцінювання рівня залишкових знань 
здобувачів певного освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти (надалі – 
здобувачів) у ХНАДУ у формі контрольних чи комплексних контрольних робіт з 
навчальних дисциплін з метою визначення відповідності набутих компетенцій та 
результатів навчання вимогам ОП, за якою навчаються здобувачі,  та, за 
необхідності, забезпечення своєчасного коригування змісту цих дисциплін і 
процесу їх викладання. 

4.2. Завдання КР охоплюють матеріал, передбачений робочою програмою  
навчальної дисципліни. 

Завдання ККР охоплюють матеріал, передбачений робочими програмами  
групи навчальних дисциплін гуманітарної, соціально-економічної, природничо-
наукової (фундаментальної) чи спеціальної (фахової) підготовки. 

4.3. Оцінювання рівня залишкових знань здобувачів проводиться після 
складання семестрового підсумкового контролю у вигляді екзамену з певної 
дисципліни на початку наступного семестру. 

4.4. Оцінювання залишкових знань здобувачів може проводитись в 
письмовій або електронній (комп’ютерне аудиторне або он-лайн тестування, 
зокрема й дистанційне) формі. Дистанційне тестування залишкових знань 
здобувачів проводять викладачі кафедр з використанням автоматизованої 
системи оцінки знань в системі Moodle. 

4.5. КР та ККР можуть бути плановими та позаплановими 
4.5.1. Планові КР (ККР) проводяться згідно календарного плану проведення 

КР (ККР) на поточний навчальний рік розробленого навчальним відділом (Додаток 
1)  на підставі даних факультетів (Додаток 1.1) переданих до навчального відділу у 
перший робочій день після підписання деканом. 

Навчальний відділ готує проект наказу ректора про затвердження 
календарного плану КР (ККР) на поточний навчальний рік (Додаток 1), який 
вводиться в дію після підпису ректором. 

План проведення контрольних робіт з оцінювання рівня залишкових знань в 
поточному навчальному році розробляється кафедрами (Додаток 2) та 
передається деканатам. 

Пакет завдань до контрольної роботи (Додаток 3) розробляється кафедрою 
та після схвалення на засіданні кафедри погоджується із завідувачем випускової 
кафедри. 
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Титульний аркуш контрольної роботи наведено в Додатку 4. 
Підсумки КР (ККР) кожним здобувачем відображаються НПП у Відомості 

результатів виконання КР (ККР) (Додаток 5), результати проведення КР по кафедрі 
наведені в Додатку 6, які передаються навчальному відділу у перший робочій день 
після проведення КР (ККР).   

4.5.2. Позапланові КР та ККР проводять за наказом ректора у випадках: 
– виявлення порушень (відхилень, невідповідностей) у викладанні 

навчальної дисципліни чи оцінюванні знань студентів; 
– надходження письмових скарг, тощо.  
4.6. Перелік навчальних дисциплін, з яких проводять планові КР та ККР, за 

пропозиціями випускових кафедр та за узгодженням з гарантами ОП формують 
методичні комісії факультетів. Під час формування пропозицій беруть до уваги 
державні вимоги до акредитації освітніх програм та вимоги нормативних 
документів МОН України. 

4.7. До виконання планових КР і ККР залучають здобувачів денної форми 
навчання кожної спеціальності першого – четвертого років навчання освітнього 
рівня «бакалавр» та кожної спеціальності першого і другого років навчання 
освітнього рівня «Доктор філософії» з тих навчальних дисциплін, які винесені на 
КР чи ККР. 

Контрольний захід вважається таким, що відбувся, якщо в ньому взяли 
участь не менше ніж 75 % списового складу академічної групи. 

 

5 СКЛАД, ЗМІСТ І ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ ПАКЕТІВ КР ТА ККР 

5.1 Для проведення оцінювання залишкових знань здобувачів завідувачі 
кафедр, за якими закріплені навчальні дисципліни, забезпечують розроблення 
контрольних завдань для пакетів КР з кожної обов’язкової навчальної дисципліни 
навчального плану, яка закінчується екзаменом, та пакетів ККР з груп навчальних 
дисциплін. 

5.2 Пакет КР (ККР) – це сукупність документів для проведення об’єктивного 
оцінювання рівня залишкових знань здобувачів з навчальної дисципліни (групи 
навчальних дисциплін). 

5.3. Пакет завдань до КР (ККР) містить: 
5.3.1. Контрольні завдання КР (ККР) (Додаток 3) – сукупність завдань, за 

результатами виконання яких можна визначити рівень залишкових знань 
здобувачів з певної навчальної дисципліни (групи навчальних дисциплін). Кількість 
варіантів завдань у пакеті має становити не менше 30.  

У разі проведення комп’ютерного або он-лайн тестування замість варіантів 
контрольних завдань пакет містить сукупність тестових завдань (не менше 100), з 
яких, у разі потреби, засобами програмного забезпечення генеруються тести. 

Варіанти контрольних завдань і тестових завдань КР (ККР) формує кафедра 
(група кафедр). 

Тестові завдання КР (ККР) повинні укладатися з урахуванням спрямованості 
на виявлення рівня базових (залишкових) знань та вмінь здобувачів, які вони 
будуть використовувати у своїй подальшій навчальній чи професійній діяльності. 
Тестові завдання, як правило, повинні бути першого і другого рівнів складності та 
закритої форми.  
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Формування тестів КР (ККР) необхідно здійснювати відповідно до 
«Методичних рекомендацій щодо формування тестових завдань і тестів».  

Тести КР (ККР) повинні бути рівноцінними. Сумарна оцінка за тестові 
завдання в кожному тесті повинна становити 100 балів Довідковий матеріал, 
необхідний для вирішення тестових завдань, повинен бути поданий 
безпосередньо в тестовому завданні. 

5.3.2. Титульну сторінку КР (ККР) (Додаток 4). 
5.3.3 Еталонні відповіді (ключі) на тестові завдання КР (ККР). 
5.3.4 Критерії оцінювання виконання тестових завдань КР (ККР). 
5.4. Пакети КР (ККР) розглядають на засіданні кафедри і  затверджуються 

першим проректору. У разі істотних змін у робочій програмі (змісті) навчальної 
дисципліни контрольні завдання для пакетів КР (ККР) підлягають перегляду . 

 
6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ 

ЗДОБУВАЧІВ 
6.1. Організація роботи щодо проведення оцінювання залишкових знань 

починається щорічно з розпорядженням проректора з НПР – відповідального за 
організацію освітнього процесу, яким встановлюються відповідальні та терміни 
щодо планування контролю з оцінювання залишкових знань здобувачів.  

6.2. Переліки навчальних дисциплін, що пропонуються для включення до 
плану проведення планових КР (ККР) формують завідувачі кафедр та передають 
до деканату. Деканат формує План (Додаток 2) та передає навчальному відділу у 
терміни, визначені розпорядженням проректора з НПР – відповідального за 
організацію освітнього процесу для формування календарного плану на поточний 
навчальний рік.  

6.3. Для проведення контролю залишкових знань деканатом факультету 
складається розклад проведення контролю залишкових знань, визначаються дата 
проведення, аудиторія і час (в тому числі он лайн) та доводяться до відома НПП і 
здобувачів не пізніше ніж за тиждень до його проведення. 

6.4. Здобувачі проходять тестування залишкових знань не більше ніж з 
однієї навчальної дисципліни (групи навчальних дисциплін) на день. 

6.5. Тривалість проведення КР  – не більше однієї астрономічної години, а 
ККР – не більше двох астрономічних годин. 

6.6. Для проведення планових КР (ККР) завідувач кафедри призначає 
відповідальних НПП. Для проведення позапланових КР (ККР) ректор Університету 
своїм наказом створює відповідну комісію. 

6.7. Перед виконанням КР (ККР) НПП - відповідальний від кафедри за її 
проведення, інформує здобувачів про мету і завдання КР (ККР), роздає 
здобувачам тести, відповідає на запитання здобувачів щодо змісту тестових 
завдань, вимог до їхнього виконання, критеріїв оцінювання. 

6.8. Відповідальний НПП (член комісії) результати тестування вносить в 
електронну відомість (додатки 5)  фіксує відсутніх здобувачів. 

6.9. Присутність в аудиторії сторонніх осіб під час виконання КР (ККР) не 
допускається. 

6.10. Здобувачам забороняється обмінюватися інформацією у будь-якій 
спосіб або використовувати інші матеріали та засоби. 
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7. ПЕРЕВІРКА І АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНЮВАННЯ ЗАЛИШКОВИХ 

ЗНАНЬ 
7.1. Кафедри упродовж трьох робочих днів здійснюють перевірку виконаних 

здобувачами тестів КР (ККР) та заповнюють електронні відомості (Додаток 5). 
Роздруковані примірники електронних відомостей КР (ККР) та відповіді 

зберігають у конвертах на кафедрі, за якою закріплена дисципліна, упродовж 
одного року на правах архівних документів. На конверті зазначають назву кафедри 
(кафедр), назву навчальної дисципліни (дисциплін), дату проведення КР (ККР), 
академічну групу, кількісний склад здобувачів, а також прізвище викладача (членів 
комісії), які проводили КР (ККР). Конверт підписує завідувач кафедри. 

7.2. Результати КР (ККР) обговорюють на засіданнях кафедр та методичних 
комісіях факультетів, які: 

– розглядають результати оцінювання залишкових знань здобувачів; 
– порівнюють результати виконання КР (ККР) з оцінками семестрового 

контролю; 
– формують пропозиції щодо удосконалення змісту та викладання 

відповідних навчальних дисциплін. 
7.3. Секція контролю успішності навчання методичної ради узагальнює 

результати оцінювання залишкових знань здобувачів за спеціальностями та по 
факультетам, аналізує їх і доводить до відома керівництва університетом. 

 
8. ЗАПИСИ 

Зберігання по закінченню 
терміну дії 

Найменування 
запису 

Код форми 
запису 

Місце 
знаходження 

місце термін 

Календарний  
план  ХНАДУ 

ф 1.49.1 
Навчальний 
відділ 

Навчальний 
відділ 

До перевірки 
контролюючими 
органами, але не 
менше 5-х років 

Календарний  
план 
факультету 

ф 1.1-49.1 Деканати  Деканати 1 рік 

План 
проведення 
контрольних 
робіт  
з оцінювання 
рівня 
залишкових 
знань 

ф 2.49.1 Кафедра Кафедра До перевірки 
контролюючими 
органами, але не 
менше 5-х років 

Контрольні 
завдання КР 
(ККР) 
 

ф 3.49.1 Кафедра Кафедра До перевірки 
контролюючими 
органами, але не 
менше 5-х років 

Титульний 
аркуш 

ф 4.49.1 Кафедра Кафедра 1 рік з роботою 
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Відомість 
результатів 
виконання 
контрольної 
роботи 

ф 5.49.1 Кафедра Кафедра До перевірки 
контролюючими 
органами, але не 
менше 5-х років 

Результати 
проведення КР 

ф 6.49.1 
Навчальний 
відділ 

Навчальний 
відділ 

До перевірки 
контролюючими 
органами, але не 
менше 5-х років 

 
 
9. ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
9.1. На завідувачів кафедр, за якими закріплені відповідні навчальні 

дисципліни, покладаються обов’язки: 
1) за якість пакетів КР (ККР), а саме: 
 – відповідність змісту завдань робочій програмі навчальної дисципліни; 
- професійне спрямування та реалізацію принципу комплексності у 

розроблених варіантах завдань; 
-  рівнозначність варіантів завдань за рівнем складності; 
-  можливість застосування комп’ютерної техніки для виконання 

контрольних завдань; 
- обґрунтованість критеріїв оцінювання виконуваних завдань; 
- спроможність завдань діагностувати залишкові знання, вміння та 

навички з конкретної навчальної дисципліни; 
2)  за своєчасність розроблення пакетів КР (ККР) і подання на затвердження 

проректору з НПР. 
9.2. Завідувачів кафедр, за якими закріплені відповідні навчальні 

дисципліни, несуть відповідальність за неякісне та не своєчасне розроблення та 
використання пакетів КР (ККР). 

 
10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
Цей Стандарт не є оригінальним науковим текстом та укладачі не 

претендують на авторство і першоджерело. Текст створено на основі існуючих 
європейських і вітчизняних практик, нормативних документів, методичних 
розробок окремих закладів вищої освіти, а також на матеріалах і кейсах 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 
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ДОДАТОК 1              ф 1\49.1.1 
до підпункту 4.5.1 пункту 4.5  

(обов’язковий) 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Перший проректор з НПР 
 

______________(_________) 
                                                                                              Підпис               ПіБ 

________________________ 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КР (ККР) 
на _______\________навчальний рік 

 
 

Група Дисципліна Прізвище 
НПП 

Кафедра 
 

Дата* 
проведення 
екзамену 

Дата* 
проведення 

РКР 
      

 
 
Начальник навчального відділу   _________________(______) 
*число, місяць, рік 
 

______________________________________________________________________  
 

ДОДАТОК 1.1              ф 1.1\49.1 
до підпункту 4.5.1 пункту 4.5 

(обов’язковий) 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КР (ККР) 
на _______\________навчальний рік 

Факультет __________________________________________ 
 

Група Дисципліна Прізвище 
НПП 

Кафедра 
 

Дата* 
проведення 
екзамену 

Дата* 
проведення 
КР (ККР) 

      
\ 
Декан факультету_______________________ 
*число, місяць, рік 
 

Примітка: Подає декан до навчального відділу 
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                  ДОДАТОК 2              ф 2\49.1 
до абзацу 3 підпункту 4.5.1 пункту 4.5; 6.2. 

(обов’язковий) 
План 

проведення контрольних робіт  
з оцінювання рівня залишкових знань 

 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПЛАН 
ПРОВЕДЕННЯ КР (ККР)  

З ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ 
 

кафедра   

 

Назва 
дисципліни 

Номер 
академічної 

групи 

Код 
спеціальності 

Прізвище 

НПП 

Дата 
проведення 

1 Дисципліни циклу загальної підготовки 

    
     
     

2 Дисципліни циклу професійної підготовки 

     
     
     
     

 

 

Дата Завідувач  кафедри    

 

Примітка:  

1) У плані обов’язково вказувати до якого циклу,  згідно з  навчальним планом,       
належить дисципліна; 

2)  Подають завідувачі кафедр деканам 
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                  ДОДАТОК 3              ф 3\49.1 
до абзацу 4 підпункту 4.5.1 пункту 4.5; 5.3.1. 

 (обов’язковий) 
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ КР (ККР) 

 
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ КР (ККР) 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Факультет   

Кафедра    

(назва кафедри розробника) 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри 

 

 «_ » 20   р. 

ЗАВДАННЯ 

ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

з навчальної дисципліни    
(назва) 

для здобувачів спеціальності   
(назва) 

за освітньої програми   
(назва) 

Розробник(и):   
            (посада, вчений ступінь та звання, прізвище, ім’я та по 

батькові) 
 

Схвалено на засіданні кафедри    
                                           (назва кафедри) 

Протокол № від “ ” 2021 р. 

Погоджено 
Завідувач випускової кафедри      

(підпис) (ПІБ) 
 

Харків – 20____ 
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(Додається текст завдань) 
 

                               ДОДАТОК 4                                   ф 4\49.1 
до абзацу 5 підпункту 4.5.1 пункту 4.5; 5.3.2 

 (обов’язковий) 
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ 

 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ 

 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

 

 

з дисципліни    

(назва дисципліни) 

студента (ки) курсу групи   

(ініціали, прізвище) 

кафедра   

(назва кафедри) 

Освітня програма    

(назва) 

Спеціальність   

(шифр та назва) 

 

Дата проведення контрольної роботи « » 20 р. 

 Номер варіанта    
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                               ДОДАТОК 5                                   ф 5\49.1 

до абзацу 6 підпункту 4.5.1 пункту 4.5; 6.8; 7.1  
 (обов’язковий) 
ВІДОМІСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

ВІДОМІСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
з дисципліни   
цикл   
ОПП група   

Дата проведення КР ________________ Дата попереднього екзамену   

Наукове звання і прізвище НПП   

 
Оцінка за  

ПІБ здобувача 

екзамен КР 

Підпис НПП 

    
    
    
    
    
    

 
За результатом екзамену: 

Отримано: кільк. оцінок/відсотки - "відмінно" ; "добре" ;  

"задовільно". ;"незадовільно"   

Якість навчання %, успішність %. 

За результатом РКР: 

Отримано: кільк. оцінок/відсотки - "відмінно" ; "добре" ;  

"задовільно". ;"незадовільно"   

Якість навчання %, успішність %. 

 

Завідувач кафедри   (ініціали, прізвище) 



Стандарт закладу вищої освіти СТВНЗ-49.1-02:2021 
Сторінка Сторінок 14 

 
Організація та проведення контрольних заходів з 

оцінювання рівня залишкових знань здобувачів вищої освіти Актуалізація: 2021-08-01 
 

       ДОДАТОК 6                                                 ф 6\49.1 
до абзацу 6 підпункту 4.5.1 пункту 4.5 

 (обов’язковий) 
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ КР 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ РКР 
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Завідувач кафедри _______________________ 

Примітка: Надається до навчального відділу в перший робочій день після проведення КР 


