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ПРИСУТНІ: 37 із 57 членів Вченої ради 
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Заслухавши та обговоривши доповідь начальника навчально-

методичного відділу Рославцева Д.М. «Про організацію практичної 
підготовки студентів та завдання щодо її удосконалення» Вчена рада відмічає 
наступне. 
 Враховуючи результати поточного контролю організації практик, 
результати атестації, зважаючи на матеріали обговорення питання організації 
і проведення літніх практик на засіданнях Вчених рад факультетів,вважати 
організацію та проведення практичної підготовки студентів такими, що 
відповідають вимогам, встановленим до такого виду навчальної роботи. 
 Серед основних проблем практичної підготовки визначені наступні: 

1. Високим залишається рівень забезпечення керівництва виробничою 
практикою асистентами та старшими викладачами. За результатами літніх 
практик 2015 року він складає 39%. 

2. Потребує уваги питання атестації студентів у терміни передбачені 
графіком практики. 

3. Значною залишається кількість іноземних громадян, яким було 
перенесено строки початку практики та/або атестації. 

4. Недостатньо уваги приділено питанням створення та організації 
роботи філій кафедр на виробництві. 

5. Недостатньо уваги приділено організації самостійної роботи 
студентів, методичному забезпеченню практичної підготовки. 

6. Недостатньо уваги приділено питанням організації практик студентів 
заочної форми навчання. 

Зважаючи на вищевикладене, враховуючи пропозиції Вчених рад 
факультетів, Вчена рада Університету постановляє: 

1. Визнати, що стан практичної підготовки студентів в Університеті 
відповідає вимогам, встановленим до такого виду навчальної роботи. 
 2. Затвердити заходи спрямовані на підвищення якості організації 
практик студентів на 2015-2016 навчальний рік: 

2.1. Деканам факультетів, навчально-методичному відділу, забезпечити 
поточний контроль проведення практик, що реалізуються протягом семестру 
у 2015-2016 навчальному році. Результати поточного контролю щомісячно 
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доводити до відома ректорату. 

2.2. Деканам факультетів, завідувачам випускових кафедр: 
- активізувати роботу по організації співробітництва, залучення 

провідних підприємств галузі до практичної підготовки студентів, створенню 
та організації роботи філій кафедр на виробництві; 

- подати до навчально-методичного відділу пропозиції по створенню 
філій кафедри на виробництві в термін до 18.10.2015 р.; 

- забезпечити ефективне використання наявної лабораторної бази, 
матеріально-технічного забезпечення кафедр для практичної підготовки 
студентів; 

- підготувати пропозиції факультету щодо розвитку матеріально-
технічної бази практичної підготовки студентів. 

2.3. Завідувачам кафедр, які забезпечують проведення практик: 
- при розподілі навчального навантаження враховувати пріоритетність 

закріплення керівництва виробничою практикою за досвідченими науково-
педагогічними працівниками; 

- приділити належну увагу методичному забезпеченню практичної 
підготовки студентів; 

- підготувати пропозиції щодо удосконалення організації практик 
студентів заочної форми навчання. Зазначені пропозиції для кожного виду 
практики по кафедрі передати до навчально-методичного відділу до 
18.10.2015р. 

3. Навчально-методичному відділу: 
- підготувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації 

самостійної роботи студентів. Забезпечити підготовку цього питання до 
розгляду науково-методичною радою Університету в поточному навчальному 
році; 

- узагальнити та систематизувати пропозиції кафедр щодо 
удосконалення організації практик студентів заочної форми навчання. 
Забезпечити підготовку цього питання до розгляду науково-методичною 
радою Університету до 27.11.2015 р.; 

- підготувати необхідні зміни до «Положення про організацію практик у 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» до 18.12.2015 р. 

4. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на першого 
проректора Стадника Г.В. 

 

 


