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Про введення в дiю рiшення Вченоi ради
про затвердженнJI Програми реалiзацii
заходiв з покращення якостi освiтнього
процесу для iноземних сryдентiв

З метою покращення якостi освiтнього процесу для iноземних сryдентiв

НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дiю рiшення Вченоi ради унiверситеry вiд 19.01.2018 р. протокол
Nsl <Про затвердження Програми реалiзацii заходiв з покращення якостi
освiтнього процесу для iноземних студентiв> (додаетъся).

2. Контроль за виконанням нак€ву зЕ}лишаю за собою.

Пiдстава: службова записка, рiшення Вченоi ради унiверситету (протокол Ns1
вiд 19.01.2018 р.)

Ректор В.С. Бакiров
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ЗАТВЕРДЖЕНО

рiшенням ВченоТ ради
Харкiвського нацiона.тlьного унiверситеry iMeHi В.Н.
Каразiна вiд 19.01.20l8 р., протокол Nsl
Введено в дiю:
наказ ректора]ф 0202-1/029 вiд 29 сiчня 2018 р.

Програма реалiзацii захопiв з покращення якостi освiтнього процесу для

iноземних студентiв

1. Освiтнiй процес.

1.1.,Щеканам факультетiв, якi забезпечують освiтнiй процес для iноземних
студентiв, надати пропозицii щодо включення до плану закупiвель на 2018 piK

необхiдноi лiтератури.

TepMiH: 22.0|.2018.

ВiдповiдЕtльний: Удод А.М., Журавльова I.K.

1.2.,Щеканам факультетiв, якi забезпечують освiтнiй процес для iноземних
студентiв, пiдготувати для тиражування необхiднi в ocBiTHboMy процесi

методичнi матерiали та надати iх до Видавництва.

TepMiH: до 25.01.2018 р.
Вiдповiдальнi : декани факультетiв.

1.3.Щиректору Видавництва унiверситету забезпечити тиражування необхiдних
в ocBiTHboMy процесi методичних матерiалiв обсягом до 10 тисяч листiв.
Подальше тиражування здiйснюв жи за встановленим графiком.

TepMiH: до 05.02.2018 р.
Вiдповiдальнi:,Щончик I.M.

1.4.,Щеканам факультетiв, якi забезпечують освiтнiй процес для iноземних

Вiдповiдальнi : декани факультетiв.

1.5..Щекану факультету iноземних мов та пiдроздiлам факультету iноземних мов

реагriзувати програму пiдвищення рiвня володiння iноземною мовою
професiйного спрямування викладачiв, якi здiйснюють освiтнiй процес для
lноземних студентlв.

TepMiH: до 31.01.20l8 р.
Вiдповiдальнi : Пасинок В.Г.



1.6. Щеканам факультетiв за погодженням iз [{eHTpoM мiжнародноi освiти

розробити графiки освiтнього процесу у групах iноземних студентiв, вжити
заходiв щодо iх оприлюднення та дотримання.
TepMiH: до З1.01.2018 р.
Вiдповiдальнi: декани факультетiв, Каграманян О.Г.

2. Розвиток матерiально-технiчноi бази

2.1.Проректору з економiчних та соцiальних питань забезпечити додаткове

фiнансування потреб факультетiв для провадження освiтнього процесу серед
iноземних студентiв у розмiрi l0 млн. грн.

TepMiH: протягом весняного семестру.
Вiдповiдальнi : Удод А.М.

2.2.Щеканам факулътетiв, директору I_ЩБ, якi забезпечують освiтнiй процес для
iноземних студентiв, надати пропозицii щодо вюIючення до плану закупiвель на
2018 piK необхiдного обладнання для роботи (стiлъцi, столи, дошки, жалюзi,
аулiо- та мультимедiЙниЙ супровiд, маркери, реактиви, лабораторний посуд
тощо).

TepMiH: до З1.01.20l8.
Вiдповiдальнi: декани факультетiв, Журавльова I.K.

2.З.Проректору з економiчних та соцiальних питань, проректору з

адмiнiстративно-господарчоi роботи забезпечити придбання та встановлення
необхiдного обладнання.

TepMiH: протягом весняного семестру.
Вiдповiдальнi: Удод А.М., Пахаренко В.С., ефименко В.М.

2.4.Проректору з економiчних та соцiальних питань, проректору з
адмiнiстративно-господарчоi роботи закупити 100 стiльцiв i розподiлити ik на
хiмiчний, фiзичний, медичний факультети. .

TepMiH: до 05.02.2018.
Вiдповiдальнi: Удод А.М., Пахаренко В.С.

3. Внесення змiн до процедур матерiального заохочення працiвникiв

з.l.проректорам з науковоi, науково-педагогiчноi роботи спiльно з Головою
первинноi профспiлковоi органiзацii працiвникiв та начzrлъником ппаново-

фiнансового вiддiлу розробити Положення про порядок премiювання та
матерiального заохочення працiвникiв унiверситету.

TepMiH: до 05 .02.2018 р.
Вiдповiдальнi: Катрич В.О., Азаренков М.О., Назиров З.Ф., Пантелёймонов
А.В., Тирнов О.Ф., Хруслова Н.С.


