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м. Суми

№ 511-І

Про вдосконалення
організації навчального
процесу

З метою вдосконалення організації навчального процесу, більш ефективної
організації самостійної роботи студентів, упорядкованості консультаційної роботи
та унеможливлення використання індивідуальної форми навчальної
роботи
студентів для проведення аудиторних занять
НАКАЗУЮ:
1. Навчально-організаційному відділу та деканатам факультетів (крім
Медичного інституту), починаючи з 2014-2015 навчального року, здійснювати
планування у розкладі занять індивідуальної роботи зі студентами під керівництвом
викладача (далі – ІРС) та консультаційної роботи викладача з дисципліни за
розкладом (далі – Консультаційна робота за розкладом, КзР). При цьому:
- ІРС під керівництвом викладача планувати тільки для дисциплін, для яких
навчальними планами передбачені випускні, курсові проекти (роботи), що
потребують проведення індивідуальних занять зі студентами під час їх виконання.
Використання цих занять за технологіями практичних занять – заборонити;
- консультаційну роботу за розкладом планування для надання консультацій з
дисциплін, проведення контрольних
заходів,
відпрацювання
студентами
пропущених занять, консультацій щодо виконання студентами контрольних,
розрахункових, розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо.
2. Навчально-організаційному відділу та деканатам факультетів перелічені у
п. 2 цього наказу форми занять у розкладі зазначати наступним чином:
- індивідуальна робота зі студентами – «ІРС»;
- консультаційна робота за розкладом – «КзР».
У розкладі також зазначати – назву дисципліни, прізвище, ім'я та по батькові викладача,
номер, час проведення КзР або ІРС.

3. Присутність викладача в аудиторії згідно з розкладом на консультації за
розкладом та на ІРС визначити як обов'язкову, для студента – за власним
бажанням. Зазначені консультації та ІРС за власним бажанням можуть відвідувати
студенти інших груп, потоків, а також ті студенти, які вивчають іншу дисципліну,
за умови, що її викладає зазначений розкладом для КзР або ІРС викладач.
4. Начальнику НМВ Серебрянській І. М. в термін до 20.06.2014 р. замінити у
семестрових навчальних планах форму занять «Індивідуальна робота студентів»
для дисциплін, для яких навчальними планами не передбачено виконання
студентами курсових проектів (робіт), на «Консультаційну роботу за розкладом» з
визначенням відповідних обсягів часу без перебільшення обсягів часу, що були
передбачені для ІРС. Для дисциплін, що викладаються протягом трьох модулів,
консультаційну роботу викладача з дисципліни за розкладом планувати тільки на
другий та третій модуль, для дисциплін, що викладаються протягом двох модулів –
на другий модуль. Індивідуальну роботу студентів планувати на всю частину
семестру, в якої навчальним планом передбачено виконання випускних та курсових
проектів (робіт).
5. Начальнику групи планування та обліку навчального навантаження
Лисиці В.І. обрахувати зазначені види робіт в обсягах навчальної роботи кафедр.
6. Навчально-організаційному відділу та деканатам факультетів планування у
розкладі занять КзР та ІРС здійснювати здійснювати тільки останньою парою (для другої
зміни – тільки першою або останньою).
7. Начальнику НОВ Руденко О.Б. внести зміни, пов'язані із введенням форми
заняття «Консультаційна робота викладача з дисципліни за розкладом», до «Регламенту
при складанні розкладу студентів денної форми навчання», форм бланків навчальної
документації та в термін до 30.06.2014 р. подати їх на затвердження ректору.
8. Наказ від 12.09.2008 р. за № 491-І «Про покращення організації
навчального процесу (у частині ІРС)» вважати таким, що втратив чинність.
9. Начальнику загального відділу Кучерук Д.В. організувати розсилку наказу
електронною поштою директорам інститутів (центрів), деканам факультетів,
начальникам навчально-організаційного відділу та навчально-методичного відділу
змісту освіти і моніторингу навчального процесу.
10. Методичним комісіям факультетів організувати поточний контроль
проведення ІРС та консультаційної роботи викладача з дисципліни за розкладом.
11. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора
Карпушу В.Д.
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