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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про результати складання І періодичного контролю у першому 

семестрі 2021-2022 н.р. 

2. Про контроль успішності студентів, які навчаються за 

індивідуальним планом 

 

1. СЛУХАЛИ 

Про результати складання І періодичного контролю у першому 

семестрі 2021-2022 н.р. 

ВИСТУПИЛИ:  

Зав. кафедрою, проф. Станішевська Т.І. доповіла, що з 18 по 30 жовтня 

2021 року в університеті на всіх факультетах відбувся І періодичний 

контроль знань здобувачів вищої освіти всіх курсів з усіх спеціальностей. 

Метою цих заходів була перевірка якості знань, умінь та навичок з усіх 

дисциплін, ефективності впровадження кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу, систематичності поточного контролю. 



Ст. викладач Юсупова О.В. доповіла, що періодичний контроль 

показав, що значна частина здобувачів успішно володіє знаннями, які 

обумовлено організацією самостійної роботи, проведенням постійного 

поточного та модульно-рейтингового контролю знань здобувачів 

викладачами кафедри. Більш відповідально до своїх обов'язків і об'єктивності 

оцінки знань поставилась переважна кількість викладачів, але 

безвідповідальне ставлення до навчання окремих здобувачів, порушення 

навчальної дисципліни призвели до низьких результатів контролю з боку 

частини студентів, які отримали бали, що відповідають незадовільній оцінці з 

50% навчальних дисциплін. А саме: Білоус Є. – 129/2-х група, Кальмаєва В. – 

118/1-х група, Єрмоленко А. – 118/2-х група, Кондрат А. – 120/2-х група, 

Созанська Г. -М121/1-х група. 

Аналіз результатів першого періодичного контролю освітніх досягнень 

студентів по кафедрі анатомії і фізіології людини та тварин за І семестр 2021-

2022 н.р. склав: 

Абсолютна успішність, % 

93,62 

Якість знань, % 

59,40 

 

УХВАЛИЛИ: 

Встановити термін ліквідації заборгованості І періодичного контролю. 

Кураторам академічних груп забезпечити контроль за перескладанням 

першого періодичного контролю. Провести кураторську годину на тему: 

«Підсумки першого періодичного контролю». Провести бесіди зі студентами 

з низькими результати І періодичного контролю. 

Затвердити пропозиції з підвищення якості знань студентів: 

 проводити додаткові консультації з складних питань по 

дисциплінам кафедри; 

 слідкувати за самостійною роботою студентів для забезпечення 

якості підвищення знань; 

 активізувати логічне та абстрактне мислення студентів шляхом 



рішення конструктивних завдань з дисциплін кафедри. 

Затвердити пропозиції по вдосконаленню системи оцінювання 

результатів навчання: 

 враховувати поточний контроль знань як допуск до модуля; 

 у зв’язку з тим, що наповнюваність академічних груп є 

нерівноцінна, ускладнюється накопичення оцінок за поточний контроль, 

тому необхідно впроваджувати різні форми та методи контролю, особливо з 

використанням онлайн-тестування. 

 

2. СЛУХАЛИ 

Про контроль успішності студентів, які навчаються за індивідуальним 

планом 

ВИСТУПИЛИ: 

Ст. викладач Юсупова О.В. доповіла про необхідність організації 

самостійної роботи студентів на кафедрі анатомії та фізіології людини та 

тварин, особливо серед студентів, які навчаються за індивідуальним планом. 

Кожен з викладачів кафедри повинен визначати зміст самостійної роботи 

студентів і спрямовувати їх діяльність на засвоєння навчального матеріалу, 

акцентувати увагу на головних питаннях навчальної дисципліни, розробляти 

методичні рекомендації для вивчення складних тем. Тому, ст. викладач 

Юсупова О.В. пропонувала розробити та доповнити методичні рекомендації 

до самостійної роботи студентів з усіх дисциплін, а також затвердити графік 

керування викладачами самостійною роботою студентів.  

УХВАЛИЛИ: 

Доповнити методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з 

усіх дисциплін кафедри.  

 

Голова        Т.І. Станішевська 

 

Секретар         Д.Д. Горбань 


