
 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  МЕДИЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

 

НАКАЗ 
 

       __03.02.2020__                                          Харків                                         №____13__ 

 

Про затвердження Порядку проведення 

занять з поглибленого вивчення 

студентами Харківського національного 

медичного університету окремих 

дисциплін понад обсяг навчального 

плану  

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 

2002 року № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку 

навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й 

організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів», Постанови Кабінету Міністрів України                               

від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, 

які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних 

закладах освіти», Положення про організацію освітнього процесу у 

Харківському національному медичному університеті, затвердженого наказом 

ХНМУ від 27 серпня 2019 року № 305, з метою підвищення рівня підготовки 

студентів університету шляхом поглибленого вивчення дисциплін 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Порядок проведення занять з поглибленого вивчення 

студентами Харківського національного медичного університету окремих 

дисциплін понад обсяг навчального плану (далі – Порядок), що додається. 

2. Деканам факультетів, директору Навчально-наукового інституту 

післядипломної освіти ХНМУ, завідувачам кафедр, начальнику планово-

фінансового відділу, начальнику відділу кадрів, головному бухгалтеру в роботі 

керуватись даним Порядком. 
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3. Наказ ХНМУ від 30.01.2014р. № 53 “Про затвердження Порядку 

проведення занять з поглибленого вивчення студентами Харківського 

національного медичного університету окремих предметів понад обсяг 

навчального плану” вважати таким, що втратив чинність з дати підписання 

цього наказу. 

4 Відповідальність за виконання наказу покласти на деканів факультетів, 

директора Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ, 

завідувачів кафедр. 

5 Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи Марковського В.Д. та в.о. проректора з науково-

педагогічної роботи Лещину І.В. 

 

 

 

Ректор                           В.А. Капустник 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ ХНМУ 

__03.02.2020__ № _13_ 

 

 

Порядок проведення занять з поглибленого вивчення студентами  

Харківського національного медичного університету  

окремих дисциплін понад обсяг навчального плану 

 

1. Порядок розроблено на підставі Положення про організацію освітнього 

процесу у Харківському національному медичному університеті, затвердженого 

наказом ХНМУ від 27 серпня 2019 року № 305, наказу Міністерства освіти і науки 

України від 07 серпня 2002 року № 450 «Про затвердження норм часу для 

планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, 

наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників 

вищих навчальних закладів», Постанови Кабінету Міністрів України від 

17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які 

надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах 

освіти» та Положення про норми часу для планування та обліку навчальної та 

іншої роботи науково-педагогічних працівників Харківського національного 

медичного університету, затвердженого наказом ХНМУ від 01 квітня 2015 року 

№139. 

2. Запровадити в університеті проведення за бажанням студента занять з 

поглибленого вивчення студентами окремих дисциплін понад обсяг 

навчального плану у вільний від навчальних занять час. 

3. Заняття з поглибленого вивчення студентами окремих дисциплін понад 

обсяг навчального плану проводиться за бажанням студента з метою підвищення 

якості засвоєння окремої дисципліни шляхом поглибленого вивчення відповідно 

до Порядку проведення занять з поглибленого вивчення студентами Харківського 

національного медичного університету окремих дисциплін понад обсяг 

навчального плану (далі – Порядок). 

4. Заняття з поглибленого вивчення студентами Харківського національного 

медичного університету окремих дисциплін понад обсяг навчального плану 

проводиться у вигляді індивідуальних занять та занять групами від 2 до 10 

студентів (далі – заняття). 

5. Для проходження занять студент надає до деканату заяву (додаток 1), яка 

погоджується деканом та візується бухгалтером із зазначенням індивідуальної 

суми, що підлягає до сплати. 

6. Декан факультету спільно з відповідною кафедрою складають графіки 

проходження занять студентами (додаток 2) на підставі заяви студента та копії 

квитанції про сплату занять. 

 



7. Завідувач кафедри, на якій студенти проходять заняття: 

7.1 Надає до деканату і відділу кадрів, на підставі копії квитанції про сплату 

занять, доповідну записку з зазначенням кандидатури викладача, який 

проводитиме заняття, та забезпечує організацію проведення занять; 

7.2 Здійснює контроль за виконанням графіку занять викладачем. 

8. Викладач, якого визначено завідувачем кафедри для проведення зі 

студентами занять: 

8.1 Оформлює відповідну заяву на ім’я ректора, яку надає до відділу кадрів; 

8.2 Проводить зі студентами заняття та здійснює відповідний запис в Журналі 

обліку проходження студентами занять з поглибленого вивчення окремих 

дисциплін понад обсяг навчального плану на кафедрі (додаток 3) відповідно до 

графіку. 

8.3 Готує та надає на підпис табель оплати навчальної роботи з погодинного 

фонду проведених зі студентом занять відповідно до графіку. 

9. Відділ кадрів готує проект наказу щодо оплати праці викладача, який 

проводитиме зі студентом заняття, на умовах погодинної оплати. 

10. Головний бухгалтер здійснює виплати викладачу, який провів зі студентом 

заняття, відповідно до чинного законодавства. 

11. Студент зобов’язаний: 

11.1 Сплатити зазначену у заяві суму за проходження занять з дисципліни та 

надати до деканату відповідні копії квитанцій; 

11.2. Виконати в повному обсязі графік занять. 

12. У разі невиконання студентом затвердженого графіку проходження занять 

сплачені кошти студенту не повертаються. 

13. У разі внесення змін до чинного законодавства, всі зміни та доповнення, 

до даного Порядку вносяться шляхом видання наказу ректора університету про 

підготовку нової редакції «Порядку проведення занять з поглибленого вивчення 

студентами Харківського національного медичного університету окремих 

дисциплін понад обсяг навчального плану» та затвердження його в установленому 

порядку. 

14. З моменту затвердження в установленому порядку нової редакції Порядку, 

попередній втрачає чинність. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Додаток 1 

до п. 5 Порядку, 

затвердженого наказом ХНМУ  

__03.02.2020__ № _13_ 

 

 

Ректору Харківського 

національного медичного 

університету 

проф. Капустнику В.А. 

студента ___ групи ___ курсу 

__________________ факультету 

____________________________ 
                                  (П.І.Б.) 

 

 

Заява 

 

Прошу дозволити мені проходження________________________ занять з  
                                                                                           (вид занять: індивідуальні/групові) 

дисципліни _________________ у кількості _____ годин  для  покращення  знань                                                                  
                                              (назва) 

шляхом поглибленого вивчення у вільний від навчальних занять час. 

 

 

 

______________          ______________ 
(дата)                                                                                                                                  (підпис студента) 

 

 

 

 

 

Декан______________________________________            ___________________             _____________ 

                                                                  (П.І.Б.)                                         (Підпис)                                  (Дата) 

 

 

Сума до сплати ____________________________________________________________________________ 

 

 

Бухгалтер________________________________________         ____________________           _______________ 

                                                                  (П.І.Б.)                                         (Підпис)                                  (Дата) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до п. 6 Порядку, 

затвердженого наказом ХНМУ  

__03.02.2020__ № _13_ 

 

ПОГОДЖЕНО 

Зав.кафедрою ____________________ 

_________________________________ 
                                               (назва кафедри)  

____________   ___________________ 
               (підпис)                                                        (ПІБ) 

___________________________20___р                      

(дата) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Декан ___________________________ 

_________________________________ 
                                               (назва факультету)  

____________   ___________________ 
               (підпис)                                                        (ПІБ) 

___________________________20___р 
                                       (дата) 

 

 

 

Графік занять для поглибленого  

вивчення дисципліни _______________________ 
                                                          (назва дисципліни) 

 понад обсяг навчального плану  

студента _____ групи _____ курсу 

_____________________________ 
(П.І.Б.) 

 

 

Заняття проводяться на кафедрі _____________________________________ 
                                                                                        (назва) 

Викладач ____________________________________________________________ 
                                                                                                   (П.І.Б.) 

 

 

Дата Час проведення Кількість годин 

 

 

  

 

 

  

Всього годин  
 

 



  

Додаток 3 

до п. 8.2 Порядку, 

затвердженого наказом ХНМУ  

__03.02.2020__ № _13_ 

 

 

Журнал обліку проходження студентами занять  

з поглибленого вивчення окремих дисциплін понад обсяг навчального плану 

на кафедрі ________________________________________________  
(назва кафедри) 

Харківського національного медичного університету 

 

№ 

з/п 

ПІБ 

студента 

Курс Група Факультет Дата 

проведення 

заняття 

Кількість 

годин  

№ 

прибуткового 

касового 

ордеру 

Підпис 

викладача 

         

 

 


