МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Сумський державний університет

Введено в дію наказом ректора
від 22.02.2018 р. № 0160-І

ПОЛОЖЕННЯ
про центр до єдиного державного кваліфікаційного та
ліцензійних інтегрованих іспитів
{Із змінами, внесеними згідно з наказом №0542-І від 17.07.2019}

1. Загальні положення
1.1. Центр підготовки до Єдиного державного кваліфікаційного та ліцензійних
інтегрованих іспитів (далі Центр) є структурним підрозділом Медичного
інституту Сумського державного університету (далі СумДУ).
1.2. Повна назва Центру: українською мовою «Центр підготовки до Єдиного
державного кваліфікаційного та ліцензійних інтегрованих іспитів»,
англійською мовою «Training center for the unified state qualification and
integrated licensing examination».
1.3. Абревіатура Центру – ЦП до ЄДКІ.
1.4. Центр не є юридичною особою.
1.5. Положення укладено для визначення мети діяльності Центру, його
завдань, функцій, порядку організації роботи, визначення структури,
відповідних прав, відповідності тощо.
1.6. Положення розміщується в електронному реєстрі основної діючої
нормативної бази системи управління якістю освітньої діяльності та
якістю вищої освіти СумДУ.
1.7. Головною метою діяльності Центру є сприяння підготовці студентів
Медичного інституту до Єдиного державного кваліфікаційного іспиту та
ліцензійних інтегрованих іспитів, перевірка якості такої підготовки та
створення системи заходів щодо її підвищення.
1.8. Центр у своїй діяльності співпрацює з «Центром тестування професійної
компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки
«Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»
(далі Центр тестування МОЗ України).
1.9. У своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України,
нормативною
базою
загальнодержавного
та
внутрішньоуніверситетського рівнів, наказами центру тестування МОЗ України, цим
положенням.
2. Основні завдання та функції центру
2.1. Організація проведення та технічний супровід дисциплін «Інтегрований
курс з фундаментальних дисциплін» та «Інтегрований курс з клінічних
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дисциплін», які передбачені в навчальних планах для студентів галузі
знань «22 Охорона здоров’я».
{Пункт 2.1 викладений в редакції наказу №0542-І від 17.07.2019}

2.2. Перевірка рівня підготовки до державної атестації студентів, які
навчаються за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я»
шляхом проведення оцінювання у формі блоку стандартизованих тестів,
у т.ч. субтесту англійською мовою.
2.3. Забезпечення технічного супроводу оцінювання із вищезазначених
дисциплін, а саме розробка набору тестових питань, підтримання бази
тестових завдань, виготовлення буклетів тощо.
2.4. Сприяння проведенню Єдиного державного кваліфікаційного іспиту та
ліцензійних інтегрованих іспитів у СумДУ разом з представниками
Центру тестування МОЗ України.
2.5. Підготовка студентів до міжнародного іспиту з основ медицини шляхом
консультування щодо наявної інформації та адаптації завдань до
національної нормативної бази.
2.6. Надання платних послуг з поглибленого вивчення навчальних дисциплін
понад обсяг навчального плану відповідно до затвердженого кошторису.
3. Організаційна структура, управління та кадрове забезпечення
3.1. Керівництво діяльністю Центру здійснюється директором, який
призначається та звільняється в установленому порядку наказом ректора
СумДУ. Директор Центру безпосередньо підпорядковується директору
Медичного інституту. Директор відповідає за організаційне та технічне
забезпечення роботи центру, взаємодію з керівництвом СумДУ та
Центром тестування МОЗ України в частині проведення Єдиного
державного кваліфікаційного іспиту та ліцензійних інтегрованих іспитів.
3.2. За Центром закріплюються навчальні доручення з дисциплін
«Інтегрований курс з фундаментальних дисциплін» та «Інтегрований курс
з клінічних дисциплін». Розрахунок навчального навантаження з вказаних
дисциплін проводити згідно з навчальними планами у затвердженому
порядку.
{Пункт 3.1 викладений в редакції наказу №0542-І від 17.07.2019}

3.3. Штатний розпис центру формується відповідно до обсягу навчальних
доручень, розрахованих групою планування та обліку навчального
навантаження,
та
затверджується
наказом ректора. Чисельність
працівників, їх посадові оклади визначаються штатним розписом.
3.4. Функціонування Центру забезпечується співробітниками медичного
інституту на умовах сумісництва.
{Пункт 3.4 викладений в редакції наказу №0542-І від 17.07.2019}

4. Кошти та джерела фінансування діяльності Центру
4.1. Фінансування діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів
загального та спеціального фондів, у тому числі:
фінансування штатних одиниць професорського-викладацького складу, що
забезпечують виконання навчальних доручень відповідно до пп. 3.2, 3.4;
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отримання коштів від фізичних чи юридичних осіб за надання платних
послуг;
надходження коштів від виконання грантових проектів,
інших джерел, не заборонених чинним законодавством
Надання послуг може здійснюватися Центром на підставі договорів із
замовниками, що укладаються та узгоджуються в установленому порядку.
Облік коштів від платних послуг, наданих Центром, здійснюється у
встановленому порядку на відповідних рахунках спеціального фонду
університету, у тому числі на відповідному субрахунку Центру.
Вартість платних послуг затверджується наказом ректора у відповідності
до кошторису, який за пропозицією керівника Центру розраховується
щорічно сектором кошторисів додаткових платних послуг департаменту
бізнес-процесів та узгоджується з відповідними посадовими особами.
У відповідності до затвердженого кошторису після сплати податків,
обсяги яких розраховується від загальної суми надходжень (якщо це
передбачено законодавством), кошти, які надійшли від надання платних
послуг, розподіляються наступним чином: а) 5% коштів спрямовується на
відшкодування загально-університетських витрат щодо забезпечення
діяльності Центру; б) частина коштів спрямовується на оплату праці
загально-університетських
підрозділів
(згідно
із
затвердженою
методикою в частині забезпечення надання платних послуг); в) 5% коштів
спрямовується на субрахунок Медичного університету; г) частина коштів
спрямовується на оплату комунальних послуг (визначається з
урахуванням показників їх питомої ваги у загальному обсязі фінансування
університету у попередньому календарному році); д) частина коштів
спрямовується на відшкодування витрат на оплату праці безпосередніх
виконавців робіт Центру е) залишок коштів спрямовується на інші
витрати за кошторисом та зараховується на субрахунок Центру
відповідно до наступного розподілу:
30% на додаткове матеріальне стимулювання виконавців робіт, а також
співробітників інших структурних підрозділів СумДУ, які безпосередньо
сприяють наданню послуг;
70% на інші витрати, що забезпечують діяльність Центру (витратні
матеріали, послуги друку тощо).
За обґрунтованим поданням керівника Центру, узгодженим із
проректором за підпорядкованістю та проректором із фінансовоекономічної діяльності, розподіл коштів, наведений у п.4.5
може
змінюватися за наказом ректора.
Оплата послуг Центру може здійснюватися у безготівковій формі на
рахунок СумДУ або у готівковій формі до каси університету.
бухгалтерський облік і фінансові операції центру здійснюється
відповідними структурами СумДУ.
Матеріально-технічна база Центру
Центр розміщується на площах, що виділені для забезпечення діяльності
Медичного інституту.
Для виконання поставлених завдань Центр може використовувати у
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встановленому порядку матеріально-технічну базу та обладнання інших
структурних підрозділів університету.
6. Прикінцеві положення
6.1. Центр реорганізується або ліквідується рішенням Вченої ради СумДУ, яке
приймається за поданням ректора СумДУ шляхом внесення цього питання
або відповідного Положення до порядку денного вченої ради.
6.2. Положення набуває чинності наступного дня після введення його в дію
наказом ректора за рішенням Вченої ради університету, якщо інше не
передбачене цим же наказом.
6.3. Зміни та доповнення можуть вноситись наказом ректора або
наказом ректора за рішенням Вченої ради університету. У такому ж
порядку Положення скасовується.
Схвалено Вченою радою СумДУ
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