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Щодо формування
динамічних груп

Багатоваріантність організації навчального процесу, зокрема для вивчення
мовних і вибіркових навчальних дисциплін, передбачає створення динамічних
навчальних груп із «плаваючим» складом здобувачів різних освітніх ступенів,
спеціальностей та курсів навчання. З метою впорядкування процесів формування,
обліку, планування розкладу тощо для таких груп
НАКАЗУЮ:
1. Вивчення вибіркових навчальних дисциплін (ВНД), що передбачають
об’єднання здобувачів різних освітніх ступенів, спеціальностей та курсів навчання,
дисципліни «Іноземна мова» для здобувачів 1 курсу освітнього ступеня «бакалавр»
тощо здійснювати у динамічних групах.
2. Визначити відповідальними підрозділами за ведення обліку в АС
«Університет» (формування, закриття, оновлення складу, формування розкладу
занять) динамічних груп:
 навчальний відділ (НВ) – для динамічних груп з числа здобувачів денної форми
для вивчення ВНД циклу загальної підготовки та дисципліни «Іноземна мова»
для здобувачів 1 курсу освітнього ступеня «бакалавр»;
 Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання (ЦЗДВН) – для
динамічних груп з числа здобувачів заочної форми для вивчення ВНД;
 деканати структурних підрозділів – для вивчення ВНД циклу професійної та
практичної підготовки з числа контингенту здобувачів відповідного підрозділу.
3. Періодом навчання динамічних груп вважати один навчальний рік.
4. Назви динамічних груп формувати з урахуванням наступних рекомендацій:
ДАА(з)п-ХХХ(мова)(підрозділ)
Д – позначення динамічної групи;
АА – шифр дисципліни (визначається згідно її назви);
з – зазначається для дисциплін, що викладаються контингенту здобувачів
ЦЗДВН;

п – зазначати:
 1 – для динамічних груп з ВНД, що викладаються здобувачам базового
кампусу та кампусу на вул. Петропавлівській, навчальними планами
яких передбачена звичайна тривалість семестру;
 2 – для динамічних груп з ВНД, що викладаються здобувачам базового
кампусу та кампусу на вул. Петропавлівській, навчальними планами
яких передбачена скорочена тривалість семестру;
 3 – для динамічних груп з ВНД, що викладаються здобувачам кампусу
на вул. Санаторній;
ХХХ – номер динамічної групи (від 101 – осінній семестр, від 201 – весняний);
мова – зазначати:
 «ан», якщо ВНД викладається англійською мовою та/або для
контингенту англомовних здобувачів-іноземців;
 «і», якщо ВНД викладається для контингенту неангломовних здобувачівіноземців;
 нічого не зазначати, якщо дисципліна викладається українською мовою
та/або для контингенту вітчизняних здобувачів;
підрозділ – зазначати назву підрозділу для динамічних груп з числа здобувачів
1 курсу для вивчення дисципліни «Іноземна мова»; нічого не зазначати – для
інших дисциплін.
5. Начальнику ЦІС Владиславу ХОМЕНКУ організувати технічну підтримку
роботи редакторів динамічних груп з іншими пов’язаними модулями АС
«Університет».
6. Начальнику НВ Юлії ЧОРТОК організувати консультаційну підтримку
навчальних підрозділів щодо роботи з редактором динамічних груп.
7. Начальнику ВДІКК Любові АКИМЕНКО організувати доведення цього наказу
до відома директорів інститутів (центрів), деканів факультетів та завідувачів кафедр
університету.
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