МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
НАКАЗ

« 15 »__березня_____ 2017 р.

№ 78

Про підготовку
до 2017/2018 н. р.

З метою належної підготовки до 2017/2018 навчального року та
своєчасного вирішення кадрового забезпечення освітнього процесу
НАКАЗУЮ:
1. Щодо планування освітнього процесу в 2017/2018 навчальному році:
1.1. Контингент студентів університету першого курсу – набір 2017
року – формується:
– перший (бакалаврський) рівень
 за державним замовленням – в обсязі 60% від факту набору
2016/2017 н. р., але не менше 5 осіб,
 за кошти фізичних та юридичних осіб – в обсязі не більш як 50%
від факту набору 2016/2017 н. р.;
– другий (магістерський) рівень
 за державним замовленням і на умовах контракту – в обсязі не
більш як 50% від прогнозу випуску в 2017 році бакалаврів
відповідного напряму підготовки/спеціалізації у межах
ліцензованого обсягу;
 на 2–4, 6 курсах – за фактичною кількістю студентів станом на
01.03.2017 р. (з урахуванням прогнозованих цифр відрахувань)
через службове розпорядження. Рекомендовано для планування
(усі види) до завершення прийому на навчання за відповідним
рівнем.
1.2. Начальнику відділу підготовки фахівців для зарубіжних країн та
академічних обмінів Геті К. В. (із врахуванням пропозицій факультетів)
надати до навчального відділу прогнозовані показники контингенту слухачів
підготовчого відділення – іноземних громадян (у розрізі програм) і обсягів
прийому іноземних громадян для здобуття вищої освіти (у розрізі
спеціальностей за рівнями вищої освіти) – до 20 березня 2017 року.
1.3. Завідувачу відділу аспірантури й докторантури Іщенко Н. С. надати
до навчального відділу прогнозовані показники прийому за рівнем PhD – до
20 березня 2017 року та фактичну кількість здобувачів ступеня доктора

філософії станом на 01.03.2017 року, які продовжать навчання
у 2017/2018 н. р.
1.4. Завідувачу навчального відділу Вербі О. В. надати мені
прогнозовані показники кількості науково-педагогічних працівників на
2017/2018 н. р. до 01.04.201 7 р.
1.5. Завідувачу відділу аспірантури й докторантури Іщенко Н. С.
забезпечити подання до навчального відділу навчального навантаження
кафедр з освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора
філософії – до 25 березня 2017 року.
2. Встановити такі мінімальні та максимальні обсяги чисельності
студентів у групах (підгрупах) з вивчення іноземних мов:
а) чисельність студентів спеціальностей, для яких «Іноземна мова»
є профільною дисципліною становить 15-17 осіб під час вивчення першої або
другої мови (за винятком східних мов, при вивченні яких кількість студентів
у підгрупі становить 7 – 10 осіб);
б) чисельність студентів з вивчення іноземних мов студентами
немовних спеціальностей становить не менше ніж 18 (22) осіб.
У разі неможливості дотримання цих вимог необхідно створювати
зведені групи зі споріднених спеціальностей.
Інформацію щодо створення таких об’єднаних груп вносити
до робочого плану.
3. Завідувачу навчального відділу Вербі О. В. надати до деканатів
факультетів прогнозований розрахунок годин навчального навантаження
кафедр на 2017/2018 н. р. до 05.05.2017 р.
4. Завідувачу навчального відділу, деканам факультетів, директорам
навчально-методичних центрів подати для затвердження вченою радою
університету робочих навчальних планів на 2017/2018 н. р. до 15.05.2017 р.
5. Завідувачу навчального відділу Вербі О. В. подати мені на
затвердження графіки освітнього процесу за усіма формами навчання на
2017/2018 н. р. до 05 червня 2017 року.
6. Завідувачам кафедр забезпечити:
– надання нарядів на складання розкладів занять для студентів очної
форми навчання до відповідних деканатів на 1 семестр 2017/2018 н. р. до
15.05.2017 р., на 2 семестр 2017/2018 н. р. до15.11.2017 р.;
– надання нарядів на складання розкладів занять для студентів заочної
форми навчання до навчально-методичного центру заочної та вечірньої форм
навчання на 1 семестр 2017/2018 н. р. до 15.09.2017 р., на 2 семестр
2017/2018 н. р. до15.02.2017 р.;
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Під час формування нарядів щодо викладання навчальних дисциплін
науково-педагогічними працівниками суворо дотримуватися вимог, що
висуваються до викладання профільних дисциплін.
7. Завідувачам кафедр під час планування навчального навантаження на
2017/2018 н. р. забезпечити дотримання нормативу – максимальне навчальне
навантаження науково-педагогічного працівника, встановлене Законом
України «Про вищу освіту», не повинно перевищувати 600 годин на рік на
одну ставку.
8. Деканам факультетів, директорам центрів у випадку відхилення факту
набору від прогнозованих показників вступних курсів внести зміни до
робочих навчальних планів у період з 16 до 23 серпня 2017 року із
узгодженням потоків, груп, підгруп.
9. Відповідальному секретареві приймальної комісії Дергачову М. П.
подати до навчального відділу показники прийому студентів 2017/2018 н. р.
за усіма джерелами фінансування та за усіма формами навчання до
23.08.2017р.
10.Завідувачу навчального відділу Вербі О. В. подати мені розрахунок
кількості науково-педагогічних працівників на 2017/2018 н. р. станом на
25.08.2017 р. до 27.08.2017р, станом на 10.09.2017 р. – до 15.09.2017 р.
11.Завідувачу навчального відділу Вербі О. В. надати розрахунок
навчального навантаження кафедр з урахуванням прийому студентів до
31.08.2017 р.
12.Завідувачам кафедр подати до навчального відділу розрахунок
навчального навантаження кафедр на 2017/2018 н. р. до 15.09.2017 року,
розподіл
навчального
навантаження
між
науково-педагогічними
працівниками кафедр до 25.09.2017 р.
13. Деканам факультетів, директору НМЦПДОПК подати до навчального
відділу розклади занять за очною формою навчання:
- на І семестр 2017/2018 н. р.– до 25 серпня 2017 року,
- на II семестр 2017/2018 н. р. – до 15січня 2018 року.
14. Директорам НМЦЗВФН, НМЦПДОПК надати розклади занять для
студентів заочної форми навчання не пізніше як за 10 днів до початку
відповідної сесії.
15. Деканам факультетів під час складання розкладу занять на 1 та 2
семестри передбачити виділення однієї аудиторії для кожної спеціальності
(напряму підготовки) з метою проведення занять зі студентами заочної
форми навчання.
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16. На засіданнях вчених рад факультетів розглянути інформацію кафедр
щодо виконання навчального навантаження у 2016/2017 н. р. Затверджені
вченою радою звіти кафедр подати до навчального відділу до 01.07.2017 р.
17. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науковопедагогічної роботи Чернецького С. О.
РЕКТОР

М. В. ПОЛЯКОВ

Проект наказу вносить
завідувач навчального відділу

О. В. Верба

Узгоджено:
Перший проректор

О.О. Кочубей

Проректор з науково-педагогічної
роботи

С.О. Чернецький

Начальник юридичного відділу

Т.В. Шляхова

Начальник загального віділу

А.І. Маякова
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