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Р І Ш Е Н Н Я  

Вченої ради Харківського національного медичного університету 

за доповіддю в.о. проректора з науково-педагогічної роботи 

доцента І.В. Лещиної «Про підсумки семестрового контролю знань 

студентів за результатами осіннього семестру 2019-2020 навчального року» 

 

20 лютого 2020 року 

Заслухавши та обговоривши доповідь в.о проректора з науково- 

педагогічної роботи доцента І.В. Лещиної, Вчена рада констатує, що ректорат, 

навчально-наукові інститути ХНМУ, кафедральні колективи, деканати, 

виконали певний обсяг організаційно-методичної та навчально-виховної 

роботи щодо подальшого вдосконалення змісту та форм організації 

навчального процесу, забезпечення якості навчального процесу та якості освіти 

вітчизняних та іноземних студентів. 

Позитивно оцінюючи в цілому роботу ректорату, деканатів, навчально- 

наукових інститутів та кафедральних колективів щодо реалізації навчально- 

методичного процесу в осінньому семестрі 2019/2020 навчального року, з 

метою подальшого вдосконалення та забезпечення підвищення рівня 

підготовки фахівців та якості освітніх послуг Вчена рада університету 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. З метою забезпечення ефективності системи внутрішнього 

моніторингу якості навчального процесу провести обговорення доповіді в.о. 

проректора з науково-педагогічної роботи доцента І.В. Лещиної на засіданнях 

вчених рад факультетів та кафедр. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи  

                          проф. В.Д. Марковський,  

                          в.о. проректора з науково-педагогічної роботи  

                          доц. І.В. Лещина, директор ННІ ЯО,  

                          директор ННІ ПО, директор ННІ ПІГ,  

                         декани факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 20 березня 2020 р. 

2. Удосконалити систему підготовки до складання ЄДКІ шляхом 

проведення ректорських замірів, контрольних зрізів знань та активізації 

навчальної складової роботи зі студентами групи ризику, розробити форми та 

методи індивідуальної навчальної роботи. Розробити та впровадити в 

навчальний процес єдині для всіх викладачів навчально-методичні принципи та 

алгоритми підготовки студентів до складання ЄДКІ, що направлені на 

підвищення рівня життєвості знань, зокрема визначення «критичних тем» для 
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засвоєння студентами, проведення міждисциплінарних занять за цією 

тематикою, запровадження міждисциплінарних вибіркових дисциплін з 

підготовки до ЄДКІ. Проведення додаткових занять з вивчення англійської 

мови за професійним спрямуванням. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи  

                          проф. В.Д. Марковський,  

                          в.о. проректора з науково-педагогічної роботи  

                          доц. І.В. Лещина, директор ННІ ЯО,  

                          директор ННІ ПО, директор ННІ ПІГ,  

                         декани факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: постійно 

3. Направити основний вектор зусиль на підвищення ефективності 

організації процесу ліквідування академічної заборгованості в першу чергу 

іноземними студентами як протягом семестру, так і, особливо, у сесійний та 

канікулярний період в установлені ректоратом терміни. Організувати додаткові 

заняття в позаурочний час з дисциплін, з яких студенти мають найбільшу 

академічну заборгованість. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи  

                          проф. В.Д. Марковський,  

                          в.о. проректора з науково-педагогічної роботи  

                          доц. І.В. Лещина, директор ННІ ПІГ,  

                         декани факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: лютий-травень, червень-серпень 2020 р. 

4. Забезпечити дотримання виконавчої дисципліни кафедр в роботі з 

електронним журналом АСУ, особливо щодо введення результатів 

семестрового контролю та результатів ліквідації академічної заборгованості. 

Впровадити електроні відомості оцінювання з дисципліни. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи  

                          проф. В.Д. Марковський,  

                          в.о. проректора з науково-педагогічної роботи  

                          доц. І.В. Лещина, директор ННІ ЯО,  

                          директор ННІ ПО, директор ННІ ПІГ,  

                         декани факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом семестру. 

5. Реалізувати у практику контролю навчального процесу проведення 

аналізу даних електронного журналу АСУ, в тому числі персоніфікованих, з 

наступним обґрунтуванням управлінських рішень. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи  

                          проф. В.Д. Марковський,  

                          в.о. проректора з науково-педагогічної роботи  

                          доц. І.В. Лещина, директор ННІ ЯО,  
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                          директор ННІ ПО, директор ННІ ПІГ,  

                         декани факультетів. 

Термін виконання: протягом семестру. 

6. Запровадити регулярні опитування студентів щодо якості організації 

освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін як складової  системи  

внутрішнього забезпечення  якості  освіти  і  освітньої  діяльності університету.  

Відповідальні: в.о. проректора з науково-педагогічної роботи  

                          доц. І.В. Лещина, директор ННІ ЯО,  

                          директор ННІ ПО, директор ННІ ПІГ,  

                          декани факультетів, сектор якості освіти  

                          студентського самоврядування. 

Термін виконання: протягом семестру. 

7. Розробити та впровадити програму професійного розвитку 

(підвищення педагогічної кваліфікації) викладачів ХНМУ з метою набуття 

сучасних компетенцій необхідних для розбудови студентоцентрованого 

освітнього середовища в університеті.  

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи  

                          проф. В.Д. Марковський,  

                          в.о. проректора з науково-педагогічної роботи  

                          доц. І.В. Лещина, директор ННІ ЯО,  

                          завідувач кафедр української мови, основ  

                          психології та педагогіки проф. Л.В.Фоміна 

Термін виконання: по графіку протягом семестру. 

 

Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на проректора з 

науково-педагогічної роботи проф. В.Д. Марковського, в.о. проректора з 

науково-педагогічної роботи доц. І.В. Лещину. 


