МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

НАКАЗ
28.04.2017р.

№46

Про нормативно-правове забезпечення
заліково-екзаменаційної сесії та державної атестації
З метою організованого завершення другого семестру 2016-2017 н.р.,
виконання наказу по університету від 29.08.2016 р. №128 «Про організацію
та проведення 2016/2017н.р.» та забезпечення належного проведення літньої
заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти, відповідно
нормативно-правовим вимогам,
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам структурних підрозділів університету
забезпечити
гласність, об'єктивну і достовірну інформацію про результати поточної
успішності та заліково-екзаменаційної сесії, умови для проведення
атестації здобувачів вищої освіти відповідно до Положення про
порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії.
2. Керівникам структурних підрозділів неухильно дотримуватись
нормативно-правових документів, які регламентують діяльність
університету та організацію навчально-виховного процесу, забезпечити
виконання антикорупційних заходів у сфері вищої освіти.
3. Провести літню заліково-екзаменаційну сесію та атестацію здобувачів
вищої освіти у терміни, відповідно до графіків навчального процесу,
передбаченими навчальними планами спеціальностей та наказом від
29.08.2016р. №128.
4. Встановити термін літніх канікул з 1 липня по 31 серпня 2017р.
5. Завідувачам кафедр до 03.05.2017р. провести засідання, на яких
розглянути питання підготовки до літньої заліково-екзаменаційної сесії
та атестації здобувачів вищої освіти.
6. Деканам факультетів, завідувачу відділення післядипломної освіти
своєчасно довести до відома студентів та слухачів розклад заліковоекзаменаційної сесії та атестації здобувачів вищої освіти.
7. Деканам факультетів, завідувачам відділення та кафедр університету
забезпечити своєчасне виконання навчальних планів та навчального
навантаження за II півріччя та 2016-2017 навчальний рік вцілому.
8. Звіт про виконання навчально-педагогічного навантаження за
навчальний рік подати в навчальний відділ до 14 червня 2017р.
9. Деканам факультетів, завідувачу відділення післядипломної освіти,
керівникам навчального відділу, соціально-гуманітарного відділу,

відділу кадрів забезпечити організацію і проведення випуску 2017
року: 23 червня - заочної форми навчання та 26 червня - денної форми
навчання.
10.Деканам факультетів провести з випускниками бесіди з метою
дотримання норм поведінки та моралі під час випускних вечорів.
11.Деканам факультетів, завідувачу відділення післядипломної освіти не
допускати фактів збирання будь-яких матеріальних, фінансових форм
благодійних внесків
12.Визначити консультативний телефон «Літня екзаменаційна сесія 2017»
за номером 5-63-86 (навчальний відділ) з 03.05.2017 по 30.06.2017р.
13. Навчальному
відділу
(Брехунець
А.І.)
забезпечити
роботу
консультативного телефону.
14.Керівнику центру тестових технологій і моніторингу якості освітніх
послуг (Лоха А.А.) та студентському самоврядуванню (за згодою)
провести анкетування серед студентської молоді з питань організації
навчального процесу, екзаменаційної сесії, державної атестації та
дотримання антикорупційних заходів у сфері вищої освіти у 2016-2017
н.р.
15.Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора
Хомича В.Ф. та керівника навчального відділу Брехунця А.І.
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