МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

НАКАЗ
«30» серпня 2016 р.

м. Л у ц ь к

№ 204-з

Про організацію навчального процесу
у Східноєвропейському національному
університеті імені Лесі Українки у 2016/2017 н. р
1. Роботу колективу університету спрямувати на підготовку конкурентоспроможних фахівців
шляхом підвищення якості надання освітніх послуг, посилення інноваційної складової освіти,
ліцензування запитаних на ринку праці (спеціальностей), розвиток наукового потенціалу
викладачів і студентів, активізацію міжнародних зв’язків, виховання свідомих громадян –
патріотів своєї держави, зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу.
2. Враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію в Україні, спричинену агресією Росії,
при організації навчального процесу керуватися листом МОН України № 1/9-382 від
29.07.2014 р. щодо особливої відповідальності педагогічних та науково-педагогічних працівників
за виховання в молоді високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого
суспільного вибору, захисту територіальної цілісності й державного суверенітету України.
3. 2016/2017 навчальний рік у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі
Українки для студентів усіх освітніх ступенів та форм навчання розпочати 1 вересня 2016 р.
4. 1 вересня 2016 р. для студентів 1 курсу денної форми навчання всіх спеціальностей
забезпечити проведення лекції на тему «Наукові досягнення у сфері (відповідно до
спеціальності) здобуті за 25 років незалежності України». Матеріали лекцій розмістити на сайті
університету.
Відповідальні: декани факультетів (інститутів).
5. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» удосконалити Програму заходів із
забезпечення якості освіти у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі
Українки шляхом поглибленого впровадження новітніх технологій і методик навчання,
поєднання наукової та навчальної роботи, грантової діяльності, застосування європейського
освітнього досвіду тощо.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної і
навчальної
роботи
та
рекрутації,
проф. Гаврилюк С. В., проректор з наукової роботи та
інновацій, проф. Бояр А. О., проректор з науковопедагогічної роботи, євроінтеграції та роботи зі
студентами доц. Левчук А. В.
Термін виконання: до 1 листопада 2016 р.
6. Навчальний процес здійснювати на основі Закону України «Про вищу освіту», нормативноправових документів Міністерства освіти і науки України, наказів ректора університету,
положень Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, розпоряджень
ректора та проректорів, графіків навчального процесу і розкладів навчальних занять денної та
заочної форм навчання. Оприлюднювати їх на сайті університету, веб-сторінках факультетів
(інститутів).
Відповідальні: декани факультетів (інститутів).
Термін виконання: протягом навчального року.
7. Беручи до уваги європейську освітянську практику та з метою отримання зворотнього
зв’язку та забезпечення прозорості в навчальному процесі, відновити практику анкетування

«Викладач очима студентів» і «Навчальний процес очима студентів». Запровадити інноваційні
методики при оцінці студентами викладання викладачами навчальних курсів. Результати
анкетування заслуховувати на вчених радах університету та врахувати при формуванні рейтингу
викладачів, кафедр, факультетів.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної і
навчальної
роботи
та
рекрутації,
проф. Гаврилюк С. В.,
декан
ІСН
проф.
Кондратик Л. Й.
Термін виконання: протягом навчального року.
8. Привести якісні показники професорсько-викладацького складу випускових кафедр у
відповідність до Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. У зв’язку з
першою акредитацією провести самоаналіз діяльності випускових кафедр з підготовки фахівців
за освітнім ступенем «магістр» зі спеціальностей «Менеджмент» (освітня програма «Управління
проектами»), «Журналістика» (освітня програма «Журналістика та соціальні комунікації»),
«Екологія» (освітня програма «Заповідна справа»), «Публічне управління та адміністрування»
(освітня програма «Державна служба»), «Садово-паркове господарство». За освітнім ступенем
«бакалавр» акредитуються освітні програми зі спеціальностей «Хімічні технології та інженерія»,
«Прикладна фізика та наноматеріали», підготувати звіти випускових кафедр.
Відповідальні: завідувачі кафедр із зазначених
спеціальностей, декани, в. о. начальника навчальнометодичного відділу з ліцензування та акредитації
Балабуха Н. В.
Термін
виконання:
протягом
І семестру
2016/2017 н. р.
9. Посилити відповідальність кафедр за якісне проведення навчальних занять, впровадження
інноваційних методик у навчальний процес. На науково-методичних радах університету
заслуховувати завідувачів кафедр, голів науково-методичних комісій факультетів (інститутів) з
питань упровадження інновацій у навчальну, наукову та методичну роботу, інтеграції наукової і
освітньої складових діяльності університету, удосконалення практичної підготовки майбутніх
фахівців.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної і
навчальної
роботи
та
рекрутації,
проф. С. В. Гаврилюк
Термін виконання: протягом навчального року.
10. Здобутки університету періодично представляти на регіональних, всеукраїнських і
міжнародних освітніх виставках, висвітлювати в засобах масової інформації обласного,
всеукраїнського, міжнародного рівнів.
Відповідальні: проректори, начальник інформаційновидавничого центру Фесик О. А. , декани факультетів
(інститутів).
Термін виконання: протягом навчального року.
11. Навчальний процес у 2016/2017 н. р. організувати із встановленням шестиденного
робочого тижня та організувати в такі терміни:
11.1. Денна форма навчання:
Тривалість першого семестру: 01.09.2016 – 18.12. 2016 р.
Екзаменаційна сесія: 19.12. 2016–31.12.2016 р.
Державна атестація випускників: 09.01.2017 – 29.02.2017 р.
Зимові канікули: 01.01.2017 – 26.02.2017 р.
Тривалість другого семестру: 27.02.2017 – 11.06.2017 р.
Екзаменаційна сесія: 12.06.2017 – 30.06.2017 р.
Державна атестація випускників: 19.06.2017 – 30.06.2017 р.
11.2. Заочна форма навчання:
– для напрямів підготовки та спеціальностей гуманітарної та соціально-економічної
підготовки (інститут іноземної філології, історичний, юридичний факультети, педагогічний
інститут, інститут соціальних наук, інститут філології та журналістики, інститут мистецтв):
1 семестр

1 курс: 14.09 – 18.09.16 р
2 курс: 21.09 – 25.09.16 р.
3 курс: 28.09– 02.10.16 р.
4 курс: 05.10 – 09.10.16 р.
5 курс: 19. 10 – 23.10.16 р.
6 курс: спеціалісти: 07.11 – 26.11.16 р.
6 курс: магістри: 01.11 – 20.11.16 р.
2 семестр
1 курс: 01.03 – 05.03.17 р.
2 курс: 09.03 – 13.03.17 р.
3 курс: 05.04 – 09.04.16 р.
4 курс: 05.04 – 09.04.16 р.
5 курс: 20.04 – 24.04.16 р.
6 курс: спеціалісти: 15.03 – 03.04.17 р.
6 курс: магістри: 15.03 – 03.04.17 р.
– для напрямів підготовки та спеціальностей природничо-математичної підготовки
(інститут фізичної культури та здоров’я, факультет психології, факультет інформаційних систем,
фізики та математики, біологічний, хімічний, географічний факультети, інститут економіки та
менеджменту):
1 семестр
1 курс: 14.09 – 18.09.16 р.
2 курс: 21.09 – 25.09.16 р.
3 курс: 05.10 – 09.10.16 р.
4 курс: 19.10 – 23.10.16 р.
5 курс: 26.10 – 30.10.16 р.
6 курс: спеціалісти: 07.11 – 26.11.16 р
6 курс: магістри: 01.11 – 20.11.16 р.
2 семестр
1 курс: 01.03 – 05.03.17 р.
2 курс: 09.03 – 13.03.17 р.
3 курс: 20.04 – 24.04.17 р.
4 курс: 20.04 – 24.04.17 р.
5 курс: 01.04 – 05.04.17 р.
6 курс: спеціалісти: 15.03 – 03.04.17 р.
6 курс: магістри: 15.03 – 03.04.17 р.
12. Роботу державних екзаменаційних комісій у зимовий період для атестації студентів
освітнього ступеня «магістр» усіх спеціальностей організувати у Корпусі А (Головний корпус),
погодивши аудиторії з інститутом іноземної філології та інститутом соціальних наук.
Відповідальні: заступники деканів з навчальної
роботи.
Термін виконання: до 31.12.2016 р.
13. Забезпечити подання документації щодо організації навчального процесу на
2016/2017 н. р у навчальний відділ у вказані терміни:
– до 10 вересня 2016 р. – графіки навчального процесу денної та заочної форм навчання;
– до 12 вересня 2016 р. – розклади занять денної форми навчання на І-ий семестр
2016/2017 н. р;
– не пізніше як за 2 тижні до початку відповідної сесії – розклади занять заочної форми
навчання (настановча сесія, міжсесійні заняття, заліково-екзаменаційна сесія). У розкладах
навчальних занять не планувати більше 4 годин для одного викладача на одну академічну групу
підряд.
– до 24.02.2017 р. – розклади занять денної форми навчання на ІІ-ий семестр;

– за 2 місяці до початку роботи державних екзаменаційних комісій – кандидатури голів
державних екзаменаційних комісій;
– за 1 місяць до початку роботи державних екзаменаційних комісій – персональний склад
членів комісій;
– за 1 місяць до початку роботи державних екзаменаційних комісій – розклади роботи
державних екзаменаційних комісій;
– не пізніше як за 2 тижні до початку заліково-екзаменаційних сесій сесії подати розклади
проведення сесії.
31.1. Під час складання розкладу навчальних занять, заліково-екзаменаційних сесій, державної
атестації враховувати державні вихідні визначені Кабінетом Міністрів України:
14.10.2016 р. (п’ятниця) – День Захисника України;
08.03.2017 (середа) – Міжнародний жіночий день;
17.04.2017 р. (понеділок) – Великдень;
01-02.05.2017 р. (понеділок, вівторок) – Першотравень;
09.05.2017 р. – день Перемоги;
05.06.2017 р. (понеділок) – Трійця.
Відповідальні: декани факультетів (інститутів),
начальник навчального відділу Заєць Л. О.,
14. До 12 вересня 2016 р. провести остаточне планування обсягу навчальної роботи та
індивідуального навчального навантаження викладачів із обов’язковим внесенням відповідних
даних у базу «ПС–Кафедра».
14.1. При плануванні навчального навантаження врахувати, що максимальний його обсяг
повинен становити не більше 750 годин, а рекомендовані обсяги навчального навантаження такі:
асистента: 725–750 год.;
старшого викладача: 700–725 год.;
доцента к. н.: 650–700 год.;
доцента д. н.: 600–650 год.;
професора, к. н.: 600–650 год.;
професора, д. н.: 550–600 год.
Вказані вище норми навчального навантаження запроваджуються на 2016/2017 н. р.
Завідувачам кафедр при розподілі навчального навантаження на 2016/2017 н. р. визначити
шляхи оптимізації та приведення навчального навантаження професорсько-викладацького
складу до встановлених на ставку обсягів годин.
14.2. Кількість аудиторних годин на одного викладача повинна становити не менше 240 на
навчальний рік.
14.3. При розподілі навчального навантаження в частині розподілу навчальних дисциплін
враховувати базову освіту викладача та не допускати читання навчальних дисциплін
викладачами, в яких вона не відповідає навчальному курсу.
14.4. При плануванні навчального навантаження не допускати порушення ліцензійних умов
надання освітніх послуг у частині загальної кількості лекційних курсів (не більше 5) на одного
викладача.
14.5. Керівниками магістерських робіт призначити викладачів, які мають ступінь доктора або
кандидата наук. Одному викладачу планувати не більше п’яти магістерських робіт.
14.6. Керівниками дипломних робіт (проектів) призначити докторів і кандидатів наук.
Максимальна кількість дипломних робіт у викладача – вісім.
14.7. Не допускати проведення лекцій асистентами кафедр без погоджуючого рішення
Вченої ради університету.
14.8. Години, які плануються на сумісництво, визначати від максимального навантаження на
ставку (750 годин). Сумарна кількість годин, що виконуються викладачем на умовах сумісництва
(погодинної оплати) за місяць не повинна перевищувати:
– вересень – 79 годин;
– лютий – 68 годин;
– липень75 годин
– жовтень – 72 години;
– березень –79 годин;
– листопад – 79 годин;
– квітень – 72 годин;
– грудень – 79 години;
– травень – 75 годин;
– січень – 58 годин;
– червень – 75 годин;

Враховувати, що кількість годин, що дозволено читати викладачу, який працює на умовах
сумісництва (погодинної оплати), не більше 4 годин в день та 6 годин у вихідні дні.
Відповідальні: завідувачі кафедр, декани факультетів
(інститутів)
начальник
навчального
відділу
Заєць Л. О.
Термін виконання: пп.12.1-12.6 – вересень 2016 р.
п. 14.7 – протягом 2016/2017 н. р.
15. Після затвердження навантаження, але не пізніше 12 вересня 2016 р., подати у навчальний
відділ заяви, картки навчального навантаження, та супровідні документи щодо зарахування
науково-педагогічних працівників, які будуть працювати на умовах сумісництва та погодинної
оплати. Документи подавати одночасно на всіх сумісників кафедри.
Відповідальні: завідувачі кафедр, декани факультетів
(інститутів).
Термін виконання: до 12 вересня 2016 р.
16. Оновити та затвердити тематику магістерських, дипломних, бакалаврських та курсових
робіт (проектів).
16.1. Проводити перевірку усіх студентських випускних наукових робіт на предмет
наявності у них плагіату засобами програмного забезпечення, рекомендованого науководослідною частиною. Не допускати до захисту роботи, у яких обсяг запозиченого матеріалу
перевищує 30 %.
Відповідальні: завідувачі випускових кафедр, декани
факультетів (інститутів), начальник науково-дослідної
частини Глова І. В.
Термін виконання: п. 16 до 7 жовтня 2016 р.; п. 16.1.
постійно.
16.2. Забезпечити оприлюднення в Інтернет-просторі, зокрема в електронному репозитарії
СНУ імені Лесі Українки, усіх випускних наукових робіт студентів, захищених протягом
2016/2017 н. р. і пізніше та, по можливості, у попередні навчальні роки. Оприлюднення
тексту наукових випускних робіт здійснювати за два тижні до дня захисту.
Відповідальні: завідувачі випускових кафедр, декани
факультетів (інститутів), директор бібліотеки.
Термін виконання: з грудня 2016 р.
17. Розробити та затвердити в установленому порядку навчальні та робочі навчальні програми
з навчальних дисциплін, які є новими у навчальних планах спеціальностей. За потреби внести
зміни у програми дисциплін, які раніше читалися, та затвердити ці зміни рішенням кафедри і
вченою радою факультету (інституту).
Відповідальні: завідувачі кафедр, декани факультетів
(інститутів)
Термін виконання: до 3 жовтня 2016 р.
18. З навчальних дисциплін, де форма контролю екзамен, підсумковий контроль за рішенням
кафедри може здійснюватися у формі комп’ютерного тестування або письмово із подальшим
напрацюванням бази тестових завдань для проведення незалежного оцінювання знань студентів з
дисципліни. У випадку складання студентами екзаменів в усній формі завідувач кафедри несе
відповідальність за об’єктивне і неупереджене оцінювання знань студентів.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін виконання: 19.12. 2016–31.12.2016 р.
12.06.2017 – 30.06.2017 р.
19. Забезпечити можливість студентам здійснювати вільний вибір дисциплін згідно
навчального плану відповідно до «Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін
вільного вибору (спеціалізації) у СНУ імені Лесі Українки». Встановити, що кількість студентів,
які будуть вивчати дисципліни вільного вибору/дисципліни спеціалізації повинна становити не
менше 10 осіб для освітнього ступеня «бакалавр», ОКР «спеціаліст»; за освітнім ступенем
магістра – не менше 7 осіб. Перевага надається тій дисципліні/спеціалізації, яку вибрала
найбільша кількість студентів.
Відповідальні: завідувачі кафедр, декани факультетів
(інститутів)
Термін виконання: травень 2017 р.

20. Визначити навчальні курси, які у 2016/2017 н. р. будуть читатися для студентів усіх
освітніх ступенів іноземною (англійською) мовою, та сформувати на факультетах (інститутах)
академічні групи, в яких викладання дисциплін навчального плану здійснюватиметься
англійською мовою. Продовжити започатковану практику на тих факультетах (інститутах) та
курсах, де така робота проводилася у 2015/2016 н. р.
Відповідальні: декани факультетів (інститутів).
Термін виконання: до 11 вересня 2016 р.
21. Продовжувати навчання студентів за програмою «Подвійний диплом». На основі
укладених договорів визначити спеціальності, студенти яких будуть мати можливість у
2016/2017 н. р. навчатися у закладах-партнерах.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної і
навчальної
роботи
та
рекрутації,
проф. С. В. Гаврилюк,
начальник
міжнародного
відділу, декани факультетів (інститутів).
Термін виконання: вересень – жовтень 2016 р.
22. За 1 місяць до початку виробничої практики керівниками практик від факультетів
(інститутів) укласти договори з керівниками практики від бази практики.
Відповідальні: декани факультетів (інститутів),
керівник практики від університету Колбун К. А.
23. Щомісяця здійснювати контроль за якістю проведення навчальних занять зі студентами,
здійснювати облік виконаного аудиторного навантаження та відображати його в картках
індивідуального навантаження викладачів.
Відповідальні: завідувачі кафедр, заступники деканів
з навчальної роботи.
Термін виконання: протягом навчального року.
24. Постійно оновлювати навчальне, методичне забезпечення навчальних курсів шляхом
підготовки та видання підручників, навчальних посібників (у тому числі електронних),
словників, довідників, навчально-методичної літератури, створення дистанційних курсів.
Здійснювати постійний контроль стану науково-методичного забезпечення навчальних
дисциплін.
Відповідальні: завідувачі кафедр, декани факультетів
(інститутів), голови науково-методичних комісій.
Термін виконання: протягом навчального року.
25. Продовжувати наповнення навчально-методичної бази університету електронними
освітніми ресурсами. Періодично заслуховувати завідувачів кафедр на науково-методичній раді
університету, ректоратах, Вченій раді щодо проведення такої роботи.
Відповідальні: завідувачі кафедр, керівник Центру
інноваційних
технологій
та
комп’ютерного
тестування
доц. Герасимчук О. Б.,
директор
бібліотеки Собчук В. С.
Термін виконання: протягом навчального року.
26. Сформувати рейтинг викладачів, кафедр, факультетів (інститутів) за результатами
діяльності у 2015/2016 н. р. та оприлюднити результати ранжування на засіданні Вченої ради
університету. Переможців відзначити під час святкування Дня університету у травні 2017 р.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної і
навчальної
роботи
та
рекрутації,
проф. С. В. Гаврилюк, керівник Центру інноваційних
технологій
та
комп’ютерного
тестування
доц. Герасимчук О. Б.
Термін виконання: до 01 грудня 2016 р.
27. Продовжити роботу над розробкою тестових завдань для поточного, модульного й
підсумкового контролю знань студентів. Здійснювати навчальну та консультаційну підтримку
викладацького складу з питань створення тестів.
Відповідальні: завідувачі кафедр, керівник Центру
інноваційних
технологій
та
комп’ютерного
тестування доц. Герасимчук О. Б.
Термін виконання: протягом навчального року.

28.
Оновити базу тестових завдань для підсумкового контролю знань студентів з
навчальних дисциплін «Історія та культура України», «Інформаційні технології в галузі знань».
Здійснювати аналіз рівня складності тестових завдань для підсумкового контролю знань
студентів з дисциплін, підсумковий контроль з яких проводиться у формі комп’ютерного
тестування. За результатами аналізу тестів вдосконалювати бази тестових завдань для
підсумкового контролю знань студентів.
Відповідальні: розробники тестів, керівник Центру
інноваційних
технологій
та
комп’ютерного
тестування доц. Герасимчук О. Б.
Термін виконання: до 17 грудня 2016 р.
29. З метою формування системи дистанційного навчання в університеті:
29.1. Продовжити роботу з підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу
університету у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.
Відповідальні: проректор з навчальної роботи проф.
Гаврилюк С. В., керівник Центру інноваційних
технологій
та
комп’ютерного
тестування
доц. Герасимчук О. Б., завідувачі кафедр.
Термін виконання: протягом 2016/2017 н. р.
29.2. Запровадити використання дистанційних курсів навчальних дисциплін, рекомендованих
науково-методичною радою університету. Навчальні дисципліни, які будуть читатись із
використанням технологій дистанційного навчання, у традиційних розкладах відзначати
поміткою «Дистанційно».
Відповідальні: завідувачі відповідних кафедр,
керівник Центру інноваційних технологій та
комп’ютерного тестування, доц. Герасимчук О. Б.,
начальник навчального відділу Заєць Л.О.
Термін виконання: протягом 2016 / 2017 н. р.
29.3. Здійснювати моніторинг та формувати звіти про використання викладачами системи
управління навчанням Moodle, розміщеної на сервері дистанційного навчання університету.
Відповідальні: керівник Центру інноваційних
технологій
та
комп’ютерного
тестування,
доц. Герасимчук О. Б.
Термін виконання: лютий, червень 2017 р.
Відповідальні: заступники деканів з навчальної
роботи, начальник навчального відділу Заєць Л. О.
Термін виконання: вересень 2016 р., лютий 2017 р.
30. Розробити та затвердити вченими радами факультетів (інститутів) плани роботи
факультетів (інститутів), науково-методичних комісій та кафедр на 2016/2017 н. р., оприлюднити
їх на сайті університету.
Відповідальні: декани факультетів (інститутів),
завідувачі кафедр, керівник
Термін виконання: до 23 вересня 2016 р.
31. Продовжити у 2016/2017 н. р. практику проведення Тижнів факультетів (інститутів). За
результатами їх проведення публікувати та розміщувати на сайті університету презентаційні
матеріали.
Відповідальні: проректори, декани факультетів
(інститутів), в. о. начальника відділу молодіжної
політики та соціальної роботи доц. Захожий В. В.
Термін виконання: протягом навчального року.
32. Організовувати години спілкування між адміністрацією, викладачами та студентським
активом з актуальних питань навчальної, наукової, міжнародної та виховної роботи. Забезпечити
проведення дво- та тристоронніх діалогів через особисті зустрічі, в режимі он-лайн, шляхом
листування через пошту на сайтах структурних підрозділів.
Відповідальні: голова студентської ради, проректори,
в.о. начальника відділу молодіжної політики та
соціальної роботи доц. Захожий В. В.
Термін виконання: протягом навчального року.

33. Сприяти розвитку студентського самоврядування та його участі у прийнятті
управлінських і організаційних рішень університету, зокрема тих, які стосуються організації
навчального процесу.
Відповідальні: проректори, в.о. начальника відділу
молодіжної політики та соціальної роботи доц.
Захожий В. В., декани факультетів (інститутів).
Термін виконання: протягом навчального року.
34. Ознайомити професорсько-викладацький склад та студентський колектив університету із
планом заходів протидії службовим зловживанням і хабарництву. На факультетах (інститутах)
університету здійснювати заходи профілактичного характеру.
Відповідальні: начальник юридичного відділу
Маїло А. В., декани факультетів (інститутів),
завідувачі кафедр.
Термін виконання: протягом навчального року.

Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науковопедагогічної і навчальної роботи та рекрутації проф. Гаврилюк С. В.
З наказом ознайомити усіх працівників університету.
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