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Протокол №4 засідання Вченої ради 

ПРИСУТНІ: 45 із 55 членів Вченої ради 
ГОЛОВУЮЧИЙ: голова Вченої ради, ректор Університету, проф. Бабаєв В.М. 

СЕКРЕТАР: вчений секретар ради, доц. Тугай Д.В. 
 Вчена рада затверджена 29 серпня 2013 р. Наказ № 185-01 

Заслухавши та обговоривши доповідь директора Центру післядипломної освіти та 
заочного навчання проф. Ачкасова А. Є. «Про роботу центрів заочної форми навчання з 
підготовки висококваліфікованих фахівців та заходи щодо забезпечення виконання 
Стратегії розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова до 2020 року» Вчена рада відмічає 
наступне: враховуючи ситуацію, що має місце у державі, а також рекомендації 
Міністерства освіти і науки України щодо удосконалення заочної форми навчання і 
розвитку дистанційного навчання, визнати необхідні заходи з  розвитку заочної та 
дистанційної форми навчання на базі Центру післядипломної освіти і заочного 
навчання. 

Вчена рада ухвалила 
1. Відзначити, що Центром післядипломної освіти та заочного навчання проведена 

значна роботи із збереження контингенту студентів АР Крим та Донецької області, а 
також зроблені вагомі кроки з набору студентів і слухачів другої вищої освіти у 
2014/2015 навчальному році. 

2. Центру післядипломної освіти та заочного навчання розробити план заходів з 
подальшого впровадження елементів дистанційного навчання за напрямами 
підготовки і спеціальностями ЦПО та ЗН у 2014/2015 р. та здійснення набору на 
дистанційну форму навчання у 2015/2016 р.; 

3. Центру післядипломної освіти та заочного навчання розробити графік атестації 
дистанційних курсів за напрямами підготовки і спеціальностями ЦПО та ЗН на 
2014/2015 навчальний рік; 

4. Центру післядипломної освіти та заочного навчання розробити пропозиції щодо 
удосконалення матеріально-технічної бази та використання програмного 
ліцензійного забезпечення для подальшого впровадження елементів системи 
ліцензійного навчання. 

5. Згідно з Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. та Стратегії розвитку 
ХНУМГ імені О. М. Бекетова до 2020 р. ЦПО та ЗН  розробити пропозиції щодо 
реорганізації діяльності навчально-консультаційних центрів університету. 

Контроль за виконанням покласти на проректора з науково-методичної роботи та 
міжнародних зв’язків Шутенка А. Л. 

 
Заслухавши  та  обговоривши  доповідь  директора центру заочного 

навчання Хвороста М.В. «Про роботу центрів заочного навчання з підготовки 
висококваліфікованих фахівців та заходи щодо забезпечення виконання Стратегії 
розвитку ХНУМГ ім. О.М.Бекетова до 2020 року», враховуючи  рішення  
ректорату,  пропозиції керівників  структурних  підрозділів,  науково-педагогічних  
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працівників,  Вчена  рада Університету постановляє: 

1. Посилити профорієнтаційну роботу випускаючих кафедр у напрямку 
залучення випускників шкіл на заочну форму навчання. 

2. Під час  профорієнтаційної роботи Центру довузівської підготовки 
інформувати абітурієнтів про можливість заочного навчання в  Університеті. 

3. Забезпечити використання кафедрами Університету дистанційних курсів 
при викладанні навчальних дисциплін на заочній формі навчання. 

4. Розглянути можливість ліцензування нових спеціальностей на заочній 
формі навчання. 

Контроль за виконанням покласти на проректора з науково-методичної 
роботи та міжнародних зв’язків Шутенка А. Л. 

 
 

 

 


