МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 105 від 03.05.99
м.Київ
vd990503 vn105
Про затвердження Статуту
"Центру тестування професійної
компетентності фахівців з вищою
освітою напрямів підготовки
"Медицина" і "Фармація"
На виконання наказу МОЗ України від 15.01.99 N 7 ( z0091-99 ) "Про заходи щодо виконання наказу МОЗ
від 14.08.98 N 251 "Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з
вищою освітою напрямів "Медицина" і "Фармація" (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
10.02.99 за N 91/3384 ) Н А К А З У Ю :
1. Визначити організаційно-правову форму господарювання Центру тестування професійної компетентності
фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" при МОЗ України (далі-Центр
тестування) як організацію, що відповідно до покладених організаційно-методичних функцій з проведення
ліцензійних інтегрованих іспитів забезпечує встановлення відповідності якості підготовки фахівців
державним стандартам вищої освіти.
2. Затвердити Статут Центру тестування (додається).
3. Фінансове забезпечення діяльності Центру тестування, як компенсація вартості отримання фахівців
послуг по встановленню відповідності якості підготовки фахівців державним стандартам вищої освіти,
здійснювати у встановленому порядку за рахунок витрат вищих навчальних закладів.
4. Розмістити Центр тестування за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська 22, надавши йому в оперативне
управління приміщення робочою площею 100 кв. метрів (кімнати 307, 308). Ректору Національного медичного
університету ім. О.О.Богомольця Гончаруку Є.Г. забезпечити вивільнення зазначених приміщень і передачу їх
Центру тестування.
Міністр

Р.В.Богатирьова
Затверджено
Наказ МОЗ України
від 03.05.99 N 105

Статут
Центру тестування професійної компетентності фахівців
з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація"
при Міністерстві охорони здоров'я України
1. Загальні положення
1.1. Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки
"Медицина" і "Фармація" при Міністерстві охорони здоров'я України (далі-Центр тестування) створено на
підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від 15.01.99 N 7 ( z0091-99 ) (зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 10.02.99 N 91/3384) з метою здійснення організаційних та методичних заходів
щодо визначення відповідності показників якості медичної освіти державним стандартам вищої освіти,
здійснення освітньої та наукової діяльності в галузі стандартизованих засобів педагогічної діагностики
якості підготовки фахівців та забезпечення функціонування системи ліцензійних іспитів в Україні
відповідно до Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів
"Медицина" і "Фармація" (далі-Положення про систему ліцензійних іспитів), затвердженого наказом МОЗ
України від 14.08.98 N 251 ( z0563-98 ) (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.98 N
563/3003).
1.2. "Центр тестування" є самостійною організацією, яка в своїй діяльності керується Конституцією
України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, державними стандратами
вищої освіти, наказами Міністерства охорони здоров'я України, Положенням про систему ліцензійних іспитів,
а також Статутом.
1.3. "Центр тестування" підпорядкований Міністерству охорони здоров'я України і підзвітний Головному
управлінню закладів освіти МОЗ України.

1.4. Засновником "Центру тестування" є: Міністерство охорони здоров'я України в особі Міністра
Богатирьової Р.В., що діє на підставі Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого
Указом Президента України від 17.08.98 N 884/98.
1.5. Повне найменування: "Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою
напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" при Міністерстві охорони здоров'я України. Скорочене
найменування: "Центр тестування". Найменування англійською мовою :"Testing Board".
1.6. Місцезнаходження "Центру тестування": Україна, 252004, м.Київ, вул.Пушкінська, 22.
2. Мета та предмет діяльності
2.1. Метою діяльності "Центру тестування" є:
2.1.1. Сприяння реалізації державної політики в галузі медичної освіти щодо розробки і впровадження
стандартів в систему підготовки фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина" і "Фармація". Забезпечення
відповідності технології ліцензійних іспитів сучасним стандартизованим методам оцінювання професійної
компетентності фахівців.
2.1.2. Об'єднання зусиль науково-педагогічних колективів вищих закладів освіти та інших фахівців для
розробки засобів стандартизованої діагностики якості підготовки фахівців з вищою освітою напрямів
"Медицина" і "Фармація".
2.1.3. Вивчення, адаптація, апробація та поширення в Україні ідей міжнародного науково-практичного,
технічного й педагогічного співробітництва в сфері атестації фахівців, застосування сучасних технологій
об'єктивного оцінювання знань, вмінь, якостей та здібностей фахівців, студентів та школярів.
2.2. Предметом діяльності "Центру тестування" є:
2.2.1. Адаптація, апробація і впровадження у систему підготовки фахівців з вищою освітою напрямів
"Медицина" і "Фармація", а також інших напрямів професійної діяльності засобів стандартизованої
діагностики, що відповідають державним стандартам вищої освіти.
2.2.2. Здійснення організаційних та методичних робіт щодо підготовки та проведення тестових
екзаменів ліцензійних іспитів.
2.2.3. Здійснення централізованої перевірки результатів тестових екзаменів, підготовки і надання
інформації до вищих навчальних закладів про результати ліцензійних іспитів, проведення аналізу та надання
рекомендацій щодо удосконалення навчального процесу підготовки фахівців.
2.2.4. Створення та поширення спеціальних тестових матеріалів і посібників, видання та
розповсюдження наукової, рекламної, інструктивної й навчально-методичної літератури з питань педагогічної
діагностики. Формування, тиражування і збереження екзаменаційних буклетів та інших тестових матеріалів,
що використовуються при ліцензійних іспитах. Забезпечення охорони від несанкціонованого доступу до
тестових матеріалів і банку тестових завдань.
2.2.5. Організаційно-методичне проведення фахової експертизи тестових матеріалів відповідно до
методик ліцензійних іспитів.
2.2.4. Надання освітніх послуг у формах очного, заочного та дистанційного навчання щодо підготовки
та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою з питань педагогічної діагностики, стандартизації та
оцінки якості професійної освіти, комп'ютерних технологій навчання та контролю знань. Організація курсів
з підготовки до тестування, надання індивідуальних консультацій перед тестуванням тощо.
2.2.5. Забезпечення інформаційного функціонування системи ліцензійних іспитів; розробки і
впровадження комп'ютерної інфраструктури підтримки стандартизованого тестування, ведення реєстру та
видача сертифікатів фахівців з вищою освітою за спеціальностями напрямів підготовки "Медицина" і
"Фармація".
2.2.6. Співробітництво з освітніми та медичними спілками, товариствами, організаціями, фондами,
асоціаціями, з вітчизнянимии та міжнародними атестаційними тестовими організаціями, іншими організаціями,
що діють у сфері медичної та професійної освіти. Обмін міжнародними освітніми програмами, координація
міжнародних проектів і програм співробітництва в галузі оцінки якості професійної компетентності.
Підвищення кваліфікації власних співробітників у вітчизняних та міжнародних атестаційних тестових
організаціях.
2.2.7. Зовнішньо- та внутрішньоекономічна діяльність щодо обміну технологіями педагогічної
діагностики; передача іншим організаціям на договірних засадах ноу-хау та інших об'єктів інтелектуальної
власності.
2.2.8. Проведення наукових досліджень з питань педагогічної діагностики та оцінки якості професійної
компетентності фахівців. Організація та участь у конференціях, нарадах виставках, в тому числі
міжнародних. Надання виставкових, організаційних, методичних, інформаційно-консультативних, інших платних
послуг, незаборонених законодавством.
2.2.9. Здійснення інвестицій у розвиток технологій стандартизованого тестування та інших методів
педагогічної діагностики; здійснення благодійницької діяльності, спрямованої на підтримку обдарованої
молоді.
2.3. "Центр тестування":
- здійснює заходи по вдосконаленню організації роботи працівників з метою посилення їхньої
матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи "Центру
тестування", своєчасні розрахунки з працівниками "Центру тестування";
- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю,
правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
- придбає необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм
власності, а також у фізичних осіб; здійснює капітальний ремонт основних фондів;
- залучає для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі й іноземних, на підставі
договору підряду, доручення, трудових угод та інших форм договорів з оплатою праці за домовленістю
сторін;
- направляє, в тому числі й за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку
співробітників для навчання і ознайомлення з досвідом діяльності атестаційних центрів, закладів контролю

за якістю освіти і т.п.;
- на підставі доручень здійснює представництво інтересів юридичних та фізичних осіб, як українських
так і іноземних; надає право представляти власні інтереси іншим юридичним та фізичним особам, в тому
числі іноземним;
- може входити до професійних асоціацій та здійснювати інші права, що впливають з видів його
діяльності або передбачені чинним законодавством України.
2.4. "Центр тестування" несе відповідальність за недостовірні й необ'єктивні результати вимірювання,
застосування невалідних методик і методів, що не відповідають сучасним методам вимірювання професійної
компетентності, за необгрунтовану чи неправомірну видачу сертифікатів.
3. Юридичний статус
3.1. "Центр тестування" є юридичною особою. Прав юридичної особи "Центр тестування" набуває від дня
його державної реєстрації.
3.2. "Центр тестування" проводить свою діяльність як державна організація.
3.3. "Центр тестування" від свого імені укладає договори, набуває майнових прав, виступає позивачем
і відповідачем у суді, арбітражному суді, користується іншими правами і несе відповідні обов'язки
юридичної особи згідно з чинним законодавством.
3.4. "Центр тестування" має печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням, самостійний баланс,
розрахунковий та інші рахунки в установах банків.
3.5. "Центр тестування" може мати мережу регіональних представництв на території України та за її
межами, які діють на підставі положень, що затверджуються "Центром тестування".
3.6. "Центр тестування" несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна
згідно з чинним законодавством.
3.7. Держава не відповідає за зобов'язаннями "Центру тестування", так само як і "Центр тестування"
не відповідає за зобов'язання держави.
3.8. "Центр тестування" самостійно планує свою діяльність, визначає порядок і розмір оплати праці,
стимулювання праці його працівників і створюваних ним представництв.
3.9. При визначенні стратегії своєї діяльності "Центр тестування" враховує свої зобов'язання перед
Міністерством охорони здоров'я України щодо здійснення організаційно-методичних функцій підготовки та
проведення ліцензійних іспитів відповідно до Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів.
4. Майно "Центру тестування"
4.1. До майна "Центру тестування" належать основні фонди та оборотні кошти, а також цінності,
вартість яких відображається у самостійному балансі.
4.2. Майно "Центру тестування" є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного
управління.
4.3. Здійснюючи право оперативного управління, "Центр тестування" володіє, користується та
розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать
законодавству та цьому Статуту.
4.4. Ризик випадкової втрати або пошкодження майна з часу передачі його в оперативне управління
"Центру тестування" несе "Центр тестування".
4.5. Фінансове забезпечення діяльності "Центру тестування", як компенсація вартості отримання
державних послуг по встановленню відповідності якості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах
державним вимогам, здійснюється як покриття витрат вищих навчальних закладів на атестацію фахівців за
рахунок платного навчання студентів понад державне замовлення та доходів отриманих від надання інших
послуг, перелік яких затверджено Постановою Кабінету Міністрів України. Додатковим джерелом є надходження
за послуги, що надає Центр тестування, а також кошти органів і установ освіти, інших відомств і
організацій, дотації місцевих Рад народних депутатів, кредити і позички банків, валютні надходження,
добровільні внески і пожертвування (грошові й у вигляді матеріальних цінностей), одержані від підприємств
і установ та окремих громадян, у тому числі іноземних; гранти тощо.
5. Організація та оплата праці
5.1. Трудові відносини працівників "Центру тестування" регулюються законодавством, трудовими
договорами (контрактами), колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим
Статутом.
5.2. "Центр тестування" забезпечує для своїх працівників передбачені законодавством умови праці та
відпочинку, створює умови для їх професійного навчання, підвищення майстерності й кваліфікації.
5.3. Відповідно до законодавства "Центр тестування" з урахуванням фінансових можливостей у
колективному договорі визначає форми, систему і розміри оплати праці, а також форми матеріального і
морального стимулювання показниками.
5.5. Трудові спори вирішуються в порядку, встановленому законодавством про працю.
6. Облік і звітність
6.1. "Центр тестування" здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності,
веде статистичну звітність відповідно до законодавства.
6.2. Підсумки фінансової діяльності "Центру тестування" відображається в річному звіті та балансі.
6.3. Посадові особи "Центру тестування" несуть відповідальність згідно із законодавством за
недостовірність державної звітності, порушення строків її подання.

7. Трудовий колектив
7.1. Трудовий колектив "Центру тестування" становлять всі особи, які приймають участь своєю працею у
діяльності Організації на основі трудового договору та інших підстав, що передбачені чинним
законодавством України.
7.2. Повноваження трудового колективу "Центр тестування" реалізується загальними зборами трудового
колективу та їх виборним органом - Радою трудового колективу, члени якої обираються таємним голосуванням
на зборах трудового колективу строком на 3 роки не менш як 2/3 голосів. За рішенням трудового колективу
представницькі функції можуть бути передані іншому органу, створеному трудовим колективом.
7.3. Трудовий колектив Підприємства:
- розглядає і затверджує проект колективного договору;
- розглядає і вирішує питання самоврядування колективу;
- приймає участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує
винахідницьку і раціоналізаторську діяльність;
- здійснює інші повноваження, віднесені до його компетенції чинним законодавством України та
колективним договором.
7.4. Трудові доходи кожного працівника визначаються його трудовим вкладом і максимальними розмірами
не обмежується, але не можуть бути нижче рівня, встановленого чинним законодавством України.
7.5. "Центр тестування" забезпечує безпеку праці і несе відповідальність у встановленому законом
порядку за погіршення здоров'я і працездатності робітників, при виконанні робітниками своїх трудових
обов'язків.
7.6. Працівники "Центру тестування" підлягають соціальному страхуванню в порядку і на умовах,
встановлених чинним законодавством.
7.7. "Центр тестування" має право надавати матеріальну допомогу своїм співробітникам, надавати
безпроцентні позички на будування житла та інші потреби, а також здійснювати цільове преміювання своїх
працівників, відповідно до чинного законодавства України.
7.8. У разі реорганізації або ліквідації "Центру тестування" працівникам, які звільняються,
гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з чинним законодавством України про працю.
8. Управління
8.1. Управління "Центром тестування" здійснює Директор, який призначається Міністром охорони
здоров'я України з числа кандидатур, які погоджуються з Радою трудового колективу.
8.2. Директор "Центру тестування":
- представляє без доручення інтереси "Центру тестування" в установах і організаціях, а також у
відносинах з українськими партнерами;
- укладає договори, несе відповідальність за результати діяльності "Центру тестування", вирішує
фінансові питання діяльності "Центру тестування";
- затверджує звіти про результати діяльності "Центру тестування";
- укладає та розриває трудові договори (контракти) з працівниками;
- призначає на посади заступників директора, керівників структурних підрозділів, тощо;
- визначає умови оплати праці працівників "Центру тестування", його представництв відповідно до
Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР );
- подає пропозиції Міністерству охорони здоров'я України щодо змін та доповнень до цього Статуту.
9. Умови припинення діяльності
9.1. Припинення діяльності "Центру тестування" здійснюється шляхом його реорганізації (злиття,
приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація "Центру тестування" здійснюється за рішенням Засновника в порядку, передбаченому
чинним законодавством України.
9.3. Ліквідація "Центру тестування" проводиться за рішенням Засновника, суду або арбітражного суду
випадках, передбачених законодавством.
9.4. Ліквідація "Центру тестування" здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством
України.

