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З метою пiдвищення якостi освiтнього процесу
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1. Ввести в дiю рiшення Вченоi ради унiверситеry вiд 22.12.20|7 р. протокол

Ns18 <<Про затвердження Комплексноi програми реалiзацii заходiв щодо
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2. Контроль за виконанням Haкztзy зЕtлишаю за собою.
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ЗАТВЕРДЖЕНО

рiшенням Вченоi ради
Харкiвсъкого нацiонального унiверситету
iMeHi В.Н. Каразiна вtд22.|2.20t7 р.,
протокоп Jф18
Введено в дiю:
наказ ректора Nч о50/-
uiд 29, /Z AQ/h.

комплексна програма реалiзацii заходiв щодо врахування результатiв
сryдентського монiторинry якостi освiтнього процесу

1. Освiтнiй прочес.

1.1. ,Щеканам факультетiв, завiдувачам кафедр зобов'язати викJIадачiв, до

яких е зауваженIuI за резулътатами студентського монiторинry,

провести вiдкритi занrIття.

TepMiH: протягом другого семестру 2О17/20|8 н.р.
Вiдповiдалъний: Пантелеймонов А.В.

|.2. Завiдувачiв кафедр зобов'язати провести кафедральний аудит

навч€lльно-методичного забезпечення викJIадачiв, до яких е зауваження

за результатами студентського монiторинry.

TepMiH: до 10.02.2018 р.
В iдповiдальнi : IBaHeHKo Л.О., завiдувачi кафедр.

1.з. .Щеканам факультетiв забезпечити оприлюдненнrI робочих програN{

навчЕшьних дисциплiн на сайтах факулътетiв.

TepMiH: до 01.02.2018 р.
Вiдповiдалънi : IBaHeHKo Л.О., декани факультетiв.

|.4. Розмiстити на сайтах факулътетiв прикJIади робiт поточного та

пiдсумкоЁого контролю з чiтким визначеншIм критерiiв оцiнювання.

TepMiH: до 01.02.2018 р.
Вiдповiдальнi : IBaHeHKo Л.О,, декани факультетiв.

1.5. Завiдувачам кафедр забезпечити суворий контролъ за проведеннrIм

протягом семестру консультацiй з навчЕUIьних дисциплiн за

встановJIеним кафедрою графiком.
l,

TepMiH: протягом другого семестру 201.7120|8 н.р.
Вiдповiдальнi : IBaHeHKo Л.О., завiдувачi кафедр.



1.6. Завiдувачам кафедр забезпечити оновлення змiсry робочих програм
навч€шьних дисциплiн вiдповiдно до с}часних вимог та набутих знань i
BMiHb сryдентiв.

TepMiH: до 01.09.2018 р.
Вiдповiдальнi : IBaHeHKo Л.О., завiдувачi кафедр.

|.7. ,.Щеканам факультетiв довести до вiдома науково-педагогiчних
працiвникiв, що учбовi та методиtlнi матерiали е безкоштовними;
РОЗмiстити 1"лбовi та методичнi матерiали на сайтах факулътетiв.

TepMiH до 10.02.2018 р.
Вiдповiдалънi : Удод А.М., декани факультетiв.

1.8. Проаналiзувати якiсть органiзацii та викладання мiжфакультетських
дисциплiн, звернути особливу уваry на вiдповiднiсть змiсry лекцiй
заявленим анотацiям.

TepMiH: до 01.03.2018 р.
Вiдповiдальнi : декани факультетiв, IBaHeHKo Л.О., Пантелеймонов А.В.

1.9. Розробити програму заходiв вдосконЕLпен}uI вивчення iноземноi мови, з

урахуванням профiлiв факультетiв.

TepMiH: до 01.04.2018 р.
Вiдповiдальний: Пасинок В.Г.

2. Загальнi рекомендацiI сryдентiв щодо полiпшення матерiально_
технiчноi бази.

2.Т. Один paj} на 2 мiсяцi проводити монiторинг виконання плану
закупiвелъ та оновленнJI матерiально-технiчноi бази факультетiв.

TepMiH: постiйно
Вiдповiдальнi: Воробйов е.М., Дуднiченко М.М.

2.2. Замiнити дошки в аудиторiях, зазначених в монiторинry.

TepMiH: до 10.02.2018 р.
Вiдповiдальнi: Удод А.М., Пахаренко В.С., ефименко В.М.

2.З. Встановити жа.rпозi та мiкрофони в аудиторiях, зЕ}значених в
монiторинry.

TepMiH: до 01.05.2018 р.
Вiдповiдальнi: Удод А.М., Пахаренко В.С., ефименко В.М.

2.4. Забезпечити розширення лок€Lлъноi та бездротовоi мережi IHTepHeT у

TepMiH: до 05.04.2018 р.
ВiДповiдальнi: Каднiков,Щ.О., Махновсъкий С.С.



2.5, Забезпечити модернiзацiю програмного забезпечення у комп'ютерних
кJIасах унiверситету.

TepMiH: до 05.04.2018 р.
Вiдповiдальнi: IIIило О.Л., Лазурик В.Т., Жолткевич Г.М.

2.6. Забезпечити освiтленнrl сходiв та коридорiв головного корггусу до часу
закiнчення освiтнього процесу.

TepMiH: до 10.03.2018 р.
Вiдповiдальний: Пахаренко В.С.

2.7. Разом iз Сryдентською радою розробити план ремонту найбiльш
небезпечних дiлянок сходiв у коргrусах унiверситету.

TepMiH: до 10.02.2018 р.
Вiдповiдапьнi: Удод А.М., Пахаренко В.С.

3. Загальнi зауваження.

3.1. Внести змiни до Правил внутрiшнього розпорядку, встановивши новий
розкJIад освiтнього процесу.

TepMiH: до 31 .I2.20I7 р.
Вiдповiдальний: IBaHeHKo Л.О.

3.2. Провести спiльну нараду Студентсъкоi ради, Первинноi профспiлковоi
органiзацii сryдентiв, аспiрантiв i докторантiв, Первинноi
профспiлковоI органiзацii спiвробiтникiв щодо цiноутворення в
iдальнях та копiюв€tпьних центрах унiверситеry.

TepMiH: сiчень 2018 р.
Вiдповiдальнi: Махновський С.С., ,Щуднiченко М.М., Тирнов О.Ф.

3.3. ,Щеканам факультетiв забезпечити виконання cBoix обов'язкiв
кураторами академiчних груп.

TepMiH: постiйно.
Вiдповiдалънi : декани факулътетiв, Махновський С. С.

З.4. Вiдремонцувати аулиторiю l33a в Пiвнiчному корпусi унiверситету та
обладнати в нiй Йедичний гrункт. Забезпечити функцiонуваншI з
початку другого семестру 2017/201-8 навчального року.

TepMiH: до 10.02.2018 р.
Вiдповiдальнi: Удод Д.М., Пахаренко В.С.


