Про особливості організації навчального процесу в університеті
у 2014-2015 навчальному році
(ректорат 20.10.2014)

Шановні члени ректорату!
Навчальний відділ, виконуючи розпорядження ректора та з
урахуванням пропозицій факультетів, розробив 2 варіанти графіку
навчального процесу: один – з початком занять у 2 семестрі, як правило, з 16
лютого 2015 року або пізніше (у залежності від термінів практичної
підготовки) та другий – з початком занять з 2 березня 2015 року або пізніше.
За рахунок ущільнення навчального процесу, аудиторні заняття у всіх
студентів університету у 1 семестрі закінчуються до 14 грудня. Після чого
один-два тижні триває екзаменаційна сесія і завершують навчальний процес
1 семестру всі студенти 27 грудня, після чого у студентів настають канікули.
Ті студенти, які мають заборгованості повинні будуть їх перескладати, як
правило, у термін – з 19 по 31 січня 2015 року.
У цей же термін відбудеться державна атестація магістрів (з 19 січня по
31 січня) – захист дипломних робіт та за наявності – складання державного
екзамену для магістрів з терміном навчання 1 рік 5 місяців; державна
атестація для магістрів з терміном навчання 1 рік і 6 місяців відбудеться з 16
лютого по 28 лютого 2015 року.
Про початок 2 семестру
Початок 2 семестру поточного навчального року запропонований у
двох варіантах. 1 варіант – з 16 лютого 2015 року, 2 варіант – з 2 березня 2015
року.
У другому варіанті кількість тижнів теоретичного навчання
скорочується ще на 2 тижня. Найбільше скорочення виникло для 1 курсу
напряму «Лабораторна діагностика» (5 тижнів) та 4 курсу напряму «Системи
технічного захисту інформації» (4 тижні). Завідувачам випускових кафедр
треба надати пропозиції щодо вирішення цієї проблеми: зменшити частку
аудиторних годин за дисциплінами у навчальних планах до 1/3, тощо.
Про перенесення термінів навчальної та виробничої практики
Починаючи з 26 січня і пізніше для тих курсів, де за робочим планом
передбачена виробнича практика, вона, після узгодження з факультетами
графіків навчального процесу перенесена на початок 2 семестру і та
навчальна практика, яку можна проводити в дистанційному режимі за
погодженням із деканами факультетів також запланована у лютому місяці.
Та навчальна практика, яка проводиться на факультетах біології,
екології та медицини, геолого-географічному, історичному та деяких інших
напрямів (у польових умовах, на археологічних розкопках тощо) буде
проведена у травні-червні 2015 року.
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Терміни навчальної практики були перенесені на наступних
факультетах за напрямами:
Факультет суспільних наук та міжнародних відносин:
Філософія, Політологія, Соціальна робота.
Фізико-технічний факультет:
Інженерне матеріалознавство, Прикладна механіка, Двигуни та
енергетичні установки літальних апаратів, Ракетобудування, Авіоніка,
Системи технічного захисту інформації.
Факультет міжнародної економіки:
Міжнародні економічні відносини, Міжнародна економіка, Управління
персоналом та економіка праці.
Факультет систем і засобів масової комунікації:
Журналістика, Реклама і зв’язки з громадськістю, Видавнича справа та
редагування.
Факультет психології:
Корекційна освіта, Психологія.
Юридичний факультет:
Правознавство.
Хімічний факультет:
Хімія, Хімічна технологія.
Факультет прикладної математики:
Прикладна математика, Програмна інженерія.
На інший факультетах не було можливості запланувати навчальну
практику у зимовий період у зв’язку з особливими умовами проведення
(виїзні практики, практики у спеціально обладнаних лабораторіях, сезонні
практики тощо).
Терміни виробничої практики були перенесені майже на усіх
факультетах, окрім наступних за напрямами:
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства:
Дизайн.
Хімічний факультет:
Хімічна технологія.
Факультет біології, екології та медицини:
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування, Лабораторна діагностика.
Закінчення навчання відбудеться, як правило, на першому тижні
липня (5 липня).
Стосовно державної атестації
Для спеціальностей «Роботомеханічні системи та комплекси»- ТР,
«Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії» - ТН, «Географія» - ГГ,
«Географія рекреації та туризму» - ГТ, проведення державних екзаменів
спеціалістів пропонується у травні 2015 року (на 38 тижні).
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Для усіх напрямів підготовки бакалаврів, спеціальностей підготовки
спеціалістів з терміном навчання 10 місяців, крім вищезазначених 4
спеціальностей, та магістрів з терміном навчання 1 рік 10 місяців державна
атестація (у тому числі і державні екзамени) буде проводитися у червні 2015
року.
Терміни складання державної атестації студентів, які навчаються за
освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра перенесені - з 15 червня по 28
червня 2015 року, терміни складання державної атестації студентів, які
навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр (ФСЗМК)
залишаються незмінними – з 8 по 21 червня 2015 року.
Тепер, що стосується роботі викладачів та навчально-допоміжного
складу. З січня по 15 лютого ( а можливо до 2 березня) 2015 року аудиторних
занять не буде. Що вони повинні робити ці 1.5-2 місяця?
Маленьке повідомлення. На сайті міністерства опубліковано нові
ліцензійні вимоги. Після початку роботи нової агенції з контролю якості
вищої освіти ці вимоги повинні бути прийняті для виконання. Причому
потрібно розглядати вимоги для підготовки магістрів.
Я наведу ти з них, що стосуються викладача (його діяльності за останні
три роки). Потрібно виконання кожним викладачем три з цих вимог.
2.2.3.1. наявність наукової публікації іноземною мовою у рецензованих
закордонних виданнях
2.2.3.2. наявність п’яти наукових публікацій у фахових вітчизняних виданнях
(авторських свідоцтв, патентів)
2.2.3.3. видання навчального посібника (підручника) (у разі співавторстві з
фіксованим власним внеском)
2.2.3.5. участь у міжнародному науковому проекті, доповідь на міжнародній
науковій конференції, залучення до міжнародної експертизи
2.2.3.6. проведення навчальних занять іноземною (англійською, німецькою,
французькою, іспанською) мовою (крім мовних дисциплін) в обсязі не менше 50
годин на навчальний рік
Крім того, ці вимоги потребують до кожної дисципліни мати
3.2.1. Наявність Робочої програми навчальної дисципліни1
3.2.2. Наявність Керівництва з вивчення навчальної дисципліни2
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У складі: опис навчальної дисципліни, опис запланованих результатів навчання (мета та
завдання навчальної дисципліни), програма навчальної дисципліни, структура
(тематичний план) навчальної дисципліни, теми семінарських (практичних, лабораторних)
занять, самостійної роботи, індивідуальні завдання, методи навчання, методи контролю,
схема нарахування балів з дисципліни, методичне забезпечення, рекомендована
література (базова, допоміжна), інформаційні ресурси
2
У складі: навчальний контент (конспект або короткий чи опорний конспект, або
розширений план лекцій), плани практичних (семінарських) занять, завдання для
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3.2.3. Наявність Комплексної контрольної роботи для післяекзаменаційної
діагностики набутих знань і вмінь з дисципліни
Тому кожен завідувач кафедри особисто повинен проаналізувати
здобутки кожного викладача, на цієї основі формується план роботи
викладача на два місяці з рецензуванням результатів навчально-методичною
комісією кафедри. Викладач, що не має повного комплекту навальнометодичної літератури з дисципліни, що викладає, робота якого не відповідає
ліцензійним вимогам, не має права заходити в аудиторію. Крім того, це
порушення вимог контракту, який був підписано при прийнятті на роботу.
Для викладачів, що проводять навчальну практику в дистанційному
режимі обов’язково бути розроблені не тільки завдання, але і засоби
діагностики набутих знань за результатами виконаних завдань. Застосування
цих засобів діагностики, також необхідно використовувати Інтернеттехнології.
На початку 2 семестру, за результатами цієї роботи, кожен завідувач
кафедри повинен звітувати на Раді факультету. Результати звіту надати у
письмовій формі на ім’я ректора проректору з науково-педагогічної роботи.
План роботи навчально-допоміжного складу, що складає завідувач кафедри
для кожного робітника повинен забезпечити готовність кафедри до другого
семестру. Це конкретний перелік завдань, що допоможе кафедрі повністю
підготувати навчальний процес другого семестру.

лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, набір питань, задач,
завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів
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Проект
Рішення Ректорату ДНУ від «20» жовтня 2014 р. з питання:
«Про особливості організації навчального процесу в університеті
у 2014-2015 навчальному році»
1. Інформацію проректора ДНУ з науково-педагогічної роботи
Чернецького С.О. прийняти до відома.
2. Схвалити зміни до графіку навчального процесу ДНУ на 2014/15
н.р.
3. Завідувачам кафедр проаналізувати діяльність викладачів кафедри
на відповідність проекту ліцензійних вимог щодо навчально-методичного
забезпечення дисциплін та вимог до науково-методичної роботи лекторів
Відп.: Декани факультетів, завідувачі кафедр
Термін: до 1 грудня 2014 р.
4. Завідувачам кафедр розробити персональні завдання всім
співробітникам кафедри на січень-лютий 2015 р.
Відп.: завідувачі кафедр
Термін: до 1 грудня 2014 р.
5. Результати виконання завдань на січень-лютий 2015 р.
співробітниками кафедр заслухати на засіданнях кафедр у березні 2015
р.
Відп.: завідувачі кафедр
Термін: до 1 квітня 2015 р.
6. Результати науково-методичної роботи кафедр факультетів
розглянути на засіданнях Рад факультетів. Письмовий звіт о роботі кафедр
за січень-лютій 2015 р. надати проректору ДНУ з науково-педагогічної
роботи
Відп.: декани факультетів
Термін: до 1 квітня 2015 р.
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