1. Загальні положення.
1.1. Положення про організаційно-нормативний механізм
планування навчальних занять в умовах функціонування автоматизованої
системи управління навчальним процесом (АСУ УНП) (далі Положення) розроблено з метою:
- забезпечення інтенсифікації навчального процесу в умовах
підвищеної відповідальності керівників дисциплін(наук) за якість
освітніх послуг;
- визначення механізму взаємодії структурних підрозділів
університету при підготовці розкладу занять з використанням
комп`ютерних технологій;
- об`єктивного відображення навчального процесу та можливість
управління ним;
- усунення дублювання та суперечності інформації;
- скорочення витрат часу;
- підвищення якості роботи.
1.2. Основним документом, для складання розкладів занять є
робочий навчальний план, в якому реалізовані вимоги освітньопрофесійної програми підготовки фахівців, визначені графік навчального
процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін,
узагальнені обсяги форм занять.
Враховуючи рівень забезпечення навчальної дисципліни навчальнометодичними матеріалами, особливості контингенту студентів та
особистий досвід, керівникам дисциплін(наук), за погодженням з
завідуючими кафедр, надається можливість запропонувати інший
порядок вивчення навчальної дисципліни та зменшити обсяг лекційних,
практичних (семінарських, лабораторних) занять порівняно з
показниками робочих планів.
Пропозиції щодо збільшення обсягів аудиторних занять
вирішуються встановленим порядком внесення змін до робочих
навчальних планів.
1.3. Для здійснення постійного обміну інформацією, яка необхідна
для підготовки розкладу занять і екзаменаційної сесії, декани факультетів
та завідувачів кафедр призначають відповідальних з числа навчальнодопоміжного персоналу деканату, кафедри. Дані про відповідальну особу
(прізвище, ім`я, по батькові, посада, контактний телефон) направляються
до відділу організаційного забезпечення навчального процесу
Навчального центру.
2. Функціональні обов`язки.
В рамках автоматизованої системи підготовки розкладу занять
структурні підрозділи діють таким чином:
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2.1. Факультет:
2.1.1. Формує академічні групи студентів, зарахованих на 1 курс
навчання та в термін до 15-го серпня подає інформацію про їх кількість в
обліково-аналітичний відділ навчального центру. Відомості про студентів
скороченого терміну навчання подаються окремо.
2.1.2. В АСУ УНП формує списки студентів першого курсу та
уточнює списки для
другого курсу з урахуванням студентів, які
навчаються за скороченим терміном – до 20-го серпня поточного року
(додаток 1).
2.1.3. В термін до 1-го грудня кожного року до обліковоаналітичного відділу подає інформацію про зменшення (збільшення)
академічних груп студентів на старших курсах на наступний навчальний
рік.
2.1.4. Організує роботу з формування індивідуальних навчальних
планів студентів (ІНПС) на засадах і в порядку, що викладені в
«Положенні про індивідуальний навчальний план студента та результати
його виконання» (ПІНПС) (додаток № 1).
2.1.5. Для надання можливості формування груп студентів на
вивчення вибіркових дисциплін формує відповідну інформацію в АСУ
УНП до 25-го грудня (додаток 2), та робить відповідний наказ.
2.1.6. Інформацію про включення вибіркових дисциплін до
індивідуального навчального плану студентів, що перевелись з інших
навчальних закладів та поновлені на навчання в університеті, подає (на
підставі відповідних наказів ректора) – до 1-го жовтня.
2.1.7. Уточнює інформацію про вибіркову складову ІНПС в АСУ
УНП перед складанням розкладу (за 20 днів до початку занять). В разі
виявлення розбіжності через обліково-аналітичний відділ коригує її.
2.1.8. Передає у відділ організаційного забезпечення навчального
процесу пропозиції щодо формування розкладів роботи екзаменаційної
комісії з атестації осіб, які здобувають ступінь магістра чи бакалавра (за
40 днів до початку атестації за графіком навчального процесу).
2.1.9. Кількість студентів магістерського рівня навчання по
програмам спеціалізації та вибіркова складова індивідуального
навчального плану формуються при оформлені студентом документів на
навчання. Результат надається до обліково-аналітичного відділу у вигляді
таблиці (додаток 3).
2.2. Кафедра:
2.2.1. Вносить (за необхідності) пропозиції про зміни в робочому
навчальному плані на наступний рік – до 10-го жовтня поточного року;
2.2.2. Перевіряє достовірність інформації в АСУ УНП про науковопедагогічний склад кафедри та вносить необхідні зміни - квітень.
2.2.3. В термін до 15-го травня завершує розподіл педагогічного
навантаження викладачів кафедри за факультетами, потоками,
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академічними групами, формами навчання та вносить цю інформацію в
АСУ УНП. (додаток 2).
2.2.4. Передає у відділ організаційного забезпечення навчального
процесу Навчального центру:
- узгоджені з керівниками навчальних курсів пропозиції про зміни
графіку вивчення навчальних дисциплін на наступний рік – до 1 грудня
поточного року;
- пропозиції про особливості планування занять викладачем (за
необхідності) подаються у письмовому вигляді, затверджені завідувачем
кафедри за 20 днів до початку занять;
- пропозиції про формування розкладів екзаменів з атестації осіб,
які здобувають ступінь бакалавра чи магістра – за 40 днів до початку
екзаменів.
2.2.5. Узгоджує з відділом організаційного забезпечення
навчального процесу зміни в розкладі занять, що обумовлені
об`єктивними обставинами.
2.3. Відділ організаційного забезпечення навчального процесу
Навчального центру:
2.3.1. Формує в АСУ УНП робочі Навчальні плани Університету та
всі зміни до них на наступний рік – до 10 листопаду поточного року.
2.3.2. За узгодженням з деканатами Університету забезпечує
розподіл навчальних груп за потоками – до 10 березня.
2.3.3. Формує єдиний графік проходження дисциплін в наступному
навчальному році та узгоджує з деканами, кафедрами його зміст – до 1-го
червня поточного року.
2.3.4. З використанням АСУ УНП розробляє розклади занять,
екзаменаційних сесій та роботи екзаменаційних комісій з атестації осіб,
які здобувають ступінь бакалавра чи магістра. Завершення планування
розкладу - за 10 днів до початку семестрових занять та за місяць до
початку екзаменаційної сесії або роботи екзаменаційних комісій з
атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра чи магістра.
Розклад доводиться за допомогою АСУ УНП. Кожний
підрозділ, якому потрібен розклад, має програмне забезпечення, за
допомогою якого самостійно друкує відповідний документ. При
відсутності програмного забезпечення – замовляє його у Центрі
автоматизації університету.
Перед друком розкладу необхідно узгодити це з відповідним
інспектором відділу на предмет готовності, особливостей та ін..
Кожного тижня у четвер інспектори відділу розміщують на сторінці
сайту університету розклад, станом на наступний тиждень.
2.3.5. За заявками підрозділів проводить інструктаж з роботи в АСУ
УНП.
2.4. Обліково-аналітичний відділ:
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Додаток 1
Робота зі списками студентів
Робота зі списками студентів здійснюється з використанням головного вікна
Автоматизованої системи розрахунку навантаження викладачів (АС РНВ).

1. ФОРМУВАННЯ СПИСКУ СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ГРУПИ
1.1. Призначення режиму: формування списку студентів групи.
1.2. Вхід в режим. Оберіть пункт «Студенти» -> «Списки студентів…» (рис.1.1)
головного меню програми. Після виконання цієї операції на екрані з`явиться
вікно «Списки студентів» (рис.1.2). Завдяки цьому вікну ми отримуємо дані про
студентах навчальної групи та маємо можливість роботи з ними (ввести, змінити
та видалити інформацію).

Рис. 1.1
Оберіть необхідну групу (налаштуйте (рис.1.2) факультет, курс, форму навчання
та № групи). Зробіть активним вікно. Для цього наведіть курсор на будь яке прізвище
списку студентів та натисніть ліву кнопку миші.
Для внесення нового прізвища студента до списку групи натисніть кнопку
У вікні, що розкрилося (рис.1.3), внесіть інформацію про студента. Для
завершення процесу - натисніть клавішу
, для відміни дії – клавишу
.
Для видалення студента зі списку необхідно встановити курсор на прізвище
студента, натиснути клавішу
та підтвердити своє рішення в
вікні «Підтвердження».
Для внесення змін в дані про студента необхідно встановити курсор на прізвіще
студента та натиснути клавішу
. В вікні, яке з`явилося (рис.1.3),
внести необхідні зміни. Для закріплення цих змін в списку студентів натиснути
клавішу

, для відміни дій – клавишу

.
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Рис. 1.2

Рис. 1.3
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2. ВВЕДЕННЯ ДАНИХ ПРО ВИБІР ДИСЦІПЛІН СТУДЕНТАМИ
2.1. Призначення режиму: формування вибіркової складової індивідуального
навчального плану студентів.
2.2 Для входу в режим необхідно обрати пункти меню «Вибіркові дисципліни»->
«Студенти…» (мал.1.1). Після чого відкриється вікно «Вибіркові дисципліни» (мал.2.1),
яке використовується для закріплення за кожним студентом дисциплін які він обрав для
вивчення. Список дисциплін автоматично формується з робочого навчального плану
відповідної спеціальності. Суперечні питання про вибіркову складову навчальних планів,
наприклад відсутність дисципліни, вирішуються з відділом організаційного забезпечення
навчальним процесом.

Мал. 2.1
Для роботи зі списком студентів відповідної групи в меню (рис.2.1) обрати
факультет, курс, форму навчання та групу. Вікно «Вибіркові дисципліни» має
матрицю, рядками якої є студенти навчальної групи, стовбцями - вибіркові
дисципліни навчального плану.
Праворуч списку студентів наведено поле даних про кількість дисциплін, які
обрав студент. Нижче списку вибіркових дисциплін знаходиться поле даних про
кількість студентів, які обрали відповідну дисципліну. Наприклад: студент Головатюк
М.В. (рис.2.1.) обрав всього 2 дисципліни, «Страхування» та «Людський розвиток». В
групі ФЕ-301 3 особи обрали для вивчення предмет «Страхування».
2.3. Обрана студентом дисципліна повинна бути відмічена блакитним кольором
(перехрестя стовпця-дисціпліни та рядка-призвіща). Це можна зробити двома
шляхами. Перший. Два рази клацнути кнопкою миші на необхідну клітину або
навести курсор на клітину за допомогою клавіш , , ,  та натиснути клавішу
Enter.
Для видалення відмітки необхідно повторити дії першим або другим способом.
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2.4. Для оцінки ступеня завершення роботи про закріплення дисциплін за
студентами групи є меню «Список не завершених груп». Навчальна група попадає в
список, якщо хоча б один студент не має жодної закріпленої дисципліни(кількість
обраних дисциплін для студента рівняється нулю).

Рис. 2.2
3. ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ МІЖ ГРУПАМИ
3.1. Призначення режиму: формування особистого составу академічних
навчальних груп з урахуванням індивідуального навчального плану студентів
протягом навчального року. При переведенні між групами з єдиної спеціальності та
курсу вибіркові дисципліни, які були закріплені за студентом залишаються з ним. В
інших випадках – ні.
3.2. Для входу в режим необхідно обрати пункти меню «Вибіркові
дисципліни»-> «Переведення студентів …» (рис.1.1.). Після входу в режим
відкриється вікно «Переведення студентів …» (рис.3.1.) яке має дві панелі. В
першої обирається група з якої буде переводитись студенти, в другій – група, в яку
буде відбуватися переведення.

Рис. 3.1
3.3.
3.2, 3.3)

Переведення одного студента проводиться за допомогою кнопок (мал..
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Рис. 3.2

Рис. 3.3

Переведення одного студента. В першому вікні оберіть групу, з якої має бути
переведено студента. В другому вікні оберіть групу, в яку він буде переведено.
Виділіть певне прізвище студента та натиснути на одну з клавіш, які вказані на рис.
3.2 або 3.3. Напрям переносу вказано на клавішах.
Перенос всіх студентів однієї групи в другу. Відкрийте відповідні групи в різних
вікнах та для переносу використайте кнопки, вказані на рис. 3.4. та 3.5.

Рис.3.4

Рис. 3.5.
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Додаток 2
Закріплення викладачів (витяг з розкладу по роботі з АСУ)

1.1.

1.5.1 Призначення режиму.
Закріплення викладачів кафедри за заняттями і виключення занять з обсягу
навчальної роботи.
1.5.2 Робота в режимі «Закріплення викладачів та аудиторій за заняттями»
Вхід в режим закріплення викладачів можливо здійснити кількома засобами:
 обрав пункт меню Навантаження–> Закріплення викладачів та
аудиторій головного меню програми;



клацнув кнопкою миші
головного вікна програми;
набрав комбінацію клавіш CTRL+ Z в будь якому з режимів програми.

Головне вікно режиму зображено на рис. 1.

Рис 1. Головне вікно в режимі «Закріплення викладачів та аудиторій за
заняттями»
Режим дозволяє закріпляти викладачів кафедр за заняттями та знімати закріплення
викладачів.
Спочатку треба обрати кафедру, на яку буде робитися закріплення, зі списку, який
розкривається у верхній частині вікна. При цьому в списку занять будуть тільки
заняття з дисциплін обраної кафедри. Окрім того, режим дозволяє обрати
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конкретний факультет, курс, форму навчання, семестр і також вид роботи. Усі
заняття які пов`язані з цим вибором попадуть в список. Для цього необхідно
виключити прапорець
з необхідного параметра и обрати із списку, який
з`явився, певну спеціальність, кафедру, семестр або вид роботи. Додатково можна
зробити вибірку занять для аудиторних видів навчальної роботи
 Для закріплення викладача за заняттями потрібно обрати викладача з
списку кафедри. Для цього
1) Клацнути кнопкою миші
2) У вікні, яке відкриється, оберіть курсором викладача
кафедри
3) Клацнути кнопкою миші
Після цього викладач попаде в поле з назвою “Викладач”
Далі, оберіть курсором заняття в списку занять та клацніть кнопкою миші
. Після цього відбудеться закріплення викладача за обраним
заняттям.
 Для зняття закріплення викладача з необхідного заняття наведіть курсор





на це заняття та клацніть кнопкою миші
.
Закріплення викладача буде знято
Для виключення заняття з обсягу навчальної роботи потрібно закріпити за
ним умовного викладача ########, який присутній в списку кожної
кафедри
Для сортування списку занять на обраному полі (дисципліна, вид роботи,
викладач та ін.) клацніть кнопкою миші на заголовку відповідного поля
Для групування занять за значеннями відповідного поля (атрибута заняття)
пересуньте заголовок відповідного поля
на сіру панель над смугою
заголовка полів (відзначимо, таким же чином заняття можна згрупувати за
декількома полями одразу. При цьому формується дерево, ієрархія занять)





Щоб не відображати деякі поля слід
вилучити їх з відповідного списку, при
цьому іконки напроти полів, які не
відображають, будуть перекреслені
Щоб роздрукувати сформований список
занять слід нажати кнопку
в
правому верхньому куті вікна. В вікні яке
відкриється, можна буде налагоджувати
параметри відображення документа і
настройки принтера та роздрукувати
документ.
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Для огляду кількості часів занять, які вже закріплені за викладачами:
1) Клацнути кнопкою миші
;
2) У вікні яке, відкриється, клацніть кнопкою миші на кнопці
3) У вікні яке відкриється (мал. 2) є можливість сортувати
викладачів за алфавітом, посадами, годинами робіт. Для цього
клацнути кнопкою миші на заголовок відповідного поля

Рис. 2. Список викладачів кафедри з зазначенням зайнятості


Для виходу з режиму натисніть Esc або клацніть кнопкою миші
або на

в правому верхньому куті вікна.

13

Додаток 3

Зразок
Плануємий контингент студентів для вибіркових дисциплін
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24

Ксть
груп

Всього
вибрало

ЕПК-503

9
ЕПК-504і

69

ЕПД-502і

Дисципліна \ група
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ЕПД-501

Потоки
Кількість студентів

ЕЕТ-501

магістерського рівня підготовки денної(заочної) формі 1-го року навчання

1 Інтелектуальний та Е-бізнес В
2 Фінансовий менеджмент В
3 Іноз мова. проф та акад письм В
4 Організац поведінка В
5 Соціальна відпов В
6 Фінансовий менеджмент В
7 Методол наук досл В
8 Методол наук досл В

Всього:
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