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ПОЛОЖЕННЯ
про застосування дистанційної форми навчання
в Інституті заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання та на факультеті
перепідготовки фахівців
Сумського державного університету
(нова редакція)

1 Загальні положення
1.1 Дистанційне навчання є особливою формою навчання, яка використовується
в Інституті заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання (ІЗДВФН) та на
факультеті перепідготовки фахівців СумДУ.
1.2 Дистанційна форма навчання передбачає вивчення навчальних дисциплін за
допомогою комп'ютерних

і телекомунікаційних засобів, особисте

складання в

університеті заліків, екзаменів та проходження інших форм підсумкового контролю,
передбачених навчальним планом.
1.3 Студенти,

які

навчаються

за

дистанційною

формою, організаційно

підпорядковуються ІЗДВФН чи факультету перепідготовки фахівців.
1.4 Виконання навчального процесу студентами, які навчаються дистанційно,
проводиться ними особисто за допомогою мережі Іпіегпеї. В разі необхідності
структурні підрозділи СумДУ, при наявності відповідних можливостей, надають свою
комп'ютерну базу для навчального процесу.
1.5 Загальне

керівництво

впровадженням

дистанційної

форми навчання

покладається на ІЗДВФН .
1.6 Тривалість навчання за дистанційною формою, для здобуття певного
освітнього рівня визначається навчальним планом.

2 Організація прийому
2.1 Порядок зарахування на навчання за дистанційною формою визначається
правилами прийому до університету.
З Організація навчального процесу
3.1 Навчання студента здійснюється за навчальним планом певного фахового
спрямування.
3.2 Обсяг, структура і якість знань, умінь і навичок студента, який навчається
дистанційно,

мають

відповідати

вимогам

Державного

стандарту

освіти,

встановленого для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.
3.3 Перед початком навчального року кожному студенту, який навчається
дистанційно, фахівцями ІЗДВФН чи факультету перепідготовки фахівців надається:
•

графік проведення навчального процесу на поточний рік;

•

контактні телефони, електронні адреси відповідальних

осіб і викладачів,

довідкові матеріали;
•

рекомендації з технічного забезпечення навчання;

•

можливість ознайомитися з робочими навчальними програмами з кожної

дисципліни і переліком необхідної літератури та методичного забезпечення за
допомогою комп'ютерної мережі безпосередньо на сайті дистанційного навчання.
3.4 Спілкування з питань, пов'язаних з виконанням навчального плану,
проводиться безпосередньо на рівні студент-викладач, з організаційних питань
студент - ІЗДВФН чи студент - деканат..
За розпорядженням завідувача кафедрою, яке погоджено з ІЗДВФН чи
деканатом

факультету

перепідготовки

фахівців,

на

кафедрі

призначається

відповідальна особа, функціональні обов'язки якої включають:
•

щотижня відслідковувати інформацію, що надходить викладачам від студентів,

які навчаються дистанційно;
•

доводити інформацію до викладачів;

•

у разі відсутності викладача, відповідального за викладання певної дисципліни,

передавати інформацію завідувачу кафедрою;
•

передавати інформацію про виконання навчального плану студентом у деканат.
3.5 Дистанційна форма навчання передбачає організацію освітньої діяльності

студентів

з

використанням комп'ютерних

і телекомунікаційних

засобів, що

забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та студентів; самостійну роботу
студента за матеріалами інформаційної мережі, іншими матеріалами, достатніми для
вивчення дисциплін; поточний контроль знань студента у вигляді виконання тестових
завдань або контрольних робіт, виконання курсових робіт (проектів).
3.5.1 Основними видами навчальних занять, при дистанційному навчанні у
вищих навчальних закладах є: самостійне вивчення навчального матеріалу
дистанційного курсу, лекція, консультація, семінар, дискусія, практичне заняття,
лабораторне заняття.
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3.5.2 Самостійне вивчення передбачає використання навчальних матеріалів
дистанційних

курсів,

які

студенти

одержують

через

Інтернет

(інтранет,

корпоративну мережу) та / або на магнітному носії (СВ-ЯОМ).
Вимоги Щодо самостійного вивчення навчального матеріалу конкретної
дисципліни визначаються навчальною програмою

дисципліни, методичними

вказівками, інструкціями і завданнями, що містяться у дистанційному курсі.
3.5.3 Лекція - один із видів навчального заняття у дистанційному навчанні, на
якому студенти отримують аудіовізуальну інформацію лекційного матеріалу через
засоби телекомунікаційного зв'язку як у синхронному режимі, коли студенти
можуть отримувати інформацію від лектора і ставити йому запитання у реальному
вимірі часу, так і в асинхронному, коли студенти отримують аудіовізуальний запис
лекційного матеріалу.
3.5.4 Консультація - це елемент навчального процесу, за яким студенти
дистанційно отримують відповіді від викладача на конкретні запитання або
пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.
І
3.5.5 Семінар - це навчальне заняття, що заплановане програмою навчання,
під час якого відбувається обговорення вивченої теми, до якого студенти готують
тези виступів на підставі виконаних завдань.
3.5.6 Дискусія - це навчальне заняття, проведення якого визначається
викладачем у зв'язку з необхідністю вирішення поточної проблеми, що виникла у
студентів у ході навчання, шляхом обговорення її студентами з викладачем та між
собою.
3.5.7 Семінар і дискусія проводяться дистанційно у синхронному режимі (в
реальному часі) з використанням телекомунікаційної мережі.
3.5.8 Практичне заняття - це навчальне заняття, під час якого відбувається
детальний

розгляд

студентами

окремих

теоретичних

положень навчальної

дисципліни та' формуються вміння і навички їхнього практичного застосування
шляхом

індивідуального

виконання ними

завдань,

що

сформульовані

у

дистанційному курсі.
Практичні заняття виконуються

дистанційно,

результати

надсилаються

викладачеві електронною поштою.
3.5.9 Лабораторне заняття - форма навчального заняття, яке передбачає, що
студенти особисто проводять натурні або імітаційні експерименти чи досліди з
метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень конкретної
навчальної дисципліни, набувають практичних навичок роботи з лабораторним
устаткуванням,

обладнанням, вимірювальною

апаратурою,

обчислювальною

технікою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній
галузі.

3.5.10 Лабораторні
підготовки,

рівня

заняття в залежності від напряму (спеціальності)

матеріально-технічної

оснащеності

реальних

лабораторій,

можливостей створення і використання віртуальних лабораторій можуть провадитись
у формі одного з таких варіантів:
•

очно у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях;

•

дистанційно з використанням відповідних моделювальних програм
(емуляторів), віртуальних лабораторій;

•

за змішаною формою (частина - за першим, а частина - за другим
варіантами).

3.5.11 Перелік дисциплін, за якими не допускається дистанційне виконання
лабораторних робіт, визначає вищий навчальний заклад.
Своєчасне, повне

та якісне виконання студентом поточних контрольних завдань

забезпечує його допуск до екзаменаційної сесії.
3.6 Атестація студентів, які навчаються дистанційно, передбачає заліки, іспити
та інші форми підсумкового контролю і державну атестацію, які передбачені
навчальним планом.
3.7 Сесійний контроль проводиться два рази на рік.
Зимова сесія поточного навчального року включає складання заліків відповідно
до навчального плану і проходить у дистанційній формі. Складання заліків проходить
на базі університету або на базі структурних підрозділів СумДУ.
Під час літньої сесії поточного навчального року обов'язковим є особисте
складання іспитів та диференційованих заліків студентом викладачу з даної
дисципліни.

І

Для більш раціональної організації навчання за дистанційною формою в період
літньої сесії поточного навчального року, студенти виконують лабораторні роботи,
складають іспити разом з групами, що навчаються за іншими формами навчання у
вибраних при вступі структурних підрозділах СумДУ. У разі відсутності академічних
груп складання іспитів проводиться індивідуально на підставі додаткових відомостей.
ІЗДВФН та деканат повідомляють студента про допуск до сесії та доводить до
його відома розклад сесії.
3.8 Студенти, які навчаються за дистанційною формою, складають заліки та
іспити із дисциплін у повному обсязі навчальних програм, затверджених для даного
напряму підготовки (спеціальності) відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.
3.9.1 Для двосеместрових дисциплін передбачене

підведення підсумків у

першому і другому семестрах у вигляді рейтингу студента. Підведення підсумків
рейтингу відбувається у дистанційній формі за результатами опрацювання завдань,
включених у дистанційний курс за дисципліною.
3.9.2 Студенти складають залік, передбачений як підсумок для двосеместрових
дисциплін, за обсягом матеріалу, вивчення якого передбачається у весняному
семестрі. Матеріал осіннього семестру зараховується за результатами рейтингу
студента.

3.9.3

Під час літньої екзаменаційної сесії

студент

складає іспит або

диференційований залік з дисципліни, що вивчається протягом навчального року за
обсягом матеріалу, вивчення якого передбачається на весняний семестр. Матеріал
осіннього семестру зараховується за результатами рейтингу студента.
ЗЛО Проекти (роботи) оформлюються студентами на паперовому носії та в
електронному виґляді, надсилаються до навчального закладу поштою і електронною
поштою або подаються особисто, де розглядаються

у встановленому порядку.

Дипломний проект (робота) виконується та захищається тільки в традиційному
(паперовому) варіанті.
3.11 Для надання студенту, який навчається дистанційно, методичної допомоги
при

виконанні

призначається

курсового
керівник

проекту

із

(роботи),

дипломного

професорсько-викладацького

Рецензентів дипломних проектів (робіт) затверджує

проекту

складу

(роботи)

університету.

директор інституту або декан

факультету за поданням відповідної кафедри.
3.12

Контрольні завдання для

передбачати

проведення заліків та

екзаменів

мають

перевірку рівня оволодіння студентом практичними вміннями та

навичками (у тому числі і виконання ним окремих лабораторних робіт), які необхідні
для засвоєння навчальної дисципліни, з якої він атестується.
3.13 Результати семестрового контролю зберігаються в електронному вигляді та
дублюються на паперових носіях.
Екзаменаційна

(залікова) оцінка заноситься до

основної екзаменаційної

відомості (у разі відсутності до додаткової відомості) і залікової книжки студента.
3.14 На кожного студента в ІЗДВФН та деканаті факультету перепідготовки
фахівців оформляється навчальна картка студента, в яку заносяться дані про
виконання навчального плану.
3.15 При поновленні на навчання, переведенні з інших ВНЗ, форм навчання,
зарахуванні на скорочений термін навчання перезарахування результатів раніше
складених заліків та іспитів проводиться ІЗДВФН чи деканатом за умов ідентичної
назви, обсягу й змісту навчальної дисципліни та форм підсумкового контролю. В
інших випадках

питання про перезарахування

результатів

заліків та іспитів

вирішується за рекомендацією відповідних кафедр.
3.16 Студенти, які навчаються дистанційно і працюють за вибраним у вищому
навчальному закладі фахом, можуть бути звільнені від проходження переддипломної
практики згідно з заявою, яка погоджена з завідувачем випускаючої кафедри. В інших
випадках студенти проходять переддипломну практику за програмою вищого
навчального закладу. База практики визначається кафедрою, при цьому можуть бути
враховані побажання студента.
Підсумки

виконання

програми

практики та

оцінювання її результатів

підбиваються відповідними кафедрами.
3.17 Студентам, які навчаються за дистанційною формою, відрахованим за
академічну заборгованість або за власним бажанням, видається академічна довідка
встановленого зразка.
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3.18 Академічна заборгованість за результатами навчального року повинна бути
ліквідована у терміни, затверджені ІЗДВФН чи деканатом, але не пізніше початку
наступного навчального року.
3.19 Державні екзамени та захист дипломних проектів (робіт) проводяться на
загальних підставах державними екзаменаційними комісіями у терміни, визначені
навчальними планами відповідно до Положення про організацію навчального процесу
у вищих навчальних закладах.
3.20 Студенту, який навчається дистанційно і виконав усі вимоги навчального
плану, захистив дипломний проект (роботу), склав державні іспити, рішенням
державної екзаменаційної комісії присвоюється відповідний освітньо-кваліфікаційний
рівень та видається державний документ про освіту.
,

4 Фінансові розрахунки

4.1 Навчання за дистанційною формою здійснюється за рахунок державного
бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та
місцевих бюджетів; на основі договорів між університетом та підприємствами,
організаціями, громадянами за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.
4.2 Підготовка студентів за дистанційною формою навчання включає такі види
робіт:
•

проведення співбесіди з вступниками;

•

проведення консультацій протягом семестру;

•

передекзаменаційну консультацію;

•

проведення заліків, іспитів;

•

перевірку розрахункових, розрахунково-графічних робіт;

•

перевіркі курсових робіт;

•

керівництво курсовими проектами (роботами);

• рецензування курсових проектів (робіт);
•

захист курсового проекту (роботи);

•

керівництво

переддипломною

практикою

з

боку

університету

та

підприємства;
•

складання заліку за результатами практики;

•

керівництво та консультацію дипломного проектування;

• рецензування дипломного проекту (роботи);
•

захист дипломного проекту в ДЕК;

•

розроблення необхідних навчальних посібників, робочих програм та робочих

навчальних планів;
•

витрати 3 програмно-технічного обслуговування комп'ютерної системи, що

обслуговує дистанційне навчання;
•

витрати, пов'язані з роботою інституту, деканату, планово-фінансового

відділу, інших відділів, сплатою податків;
•

інші витрати.
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проводиться

на

основі

позабазових

додаткових

структурних підрозділів

фінансових

розрахунків,

згідно

додаткового кошторису.
Нормативи часу на проведення вищезазначених заходів визначаються в нормах
часу, відведених на навчання студентів за дистанційною формою, які розробляються
навчально-організаційним відділом та затверджуються вченою радою університету.
4.3 Кошторис одного року навчання складається планово-фінансовим відділом
на підставі пропозиції ІЗДВФН .
4.4 Оплата вартості навчання здійснюється після рекомендації до зарахування, а
в подальшому - до початку чергового навчального року.
4.5 У випадках, коли студент перериває навчання з поважних причин (хвороба,
народження

дитини,

інших,

передбачених

чинним

законодавством),

які

підтверджуються відповідними документами, університет надає студенту за його
заявою академічну відпустку, а після її закінчення - можливість повторного навчання
на тому самому курсі, коли він був вимушений перервати навчання, з умовою
перезаліку коштів, що не були використані для навчання.
4.6 У разі дострокового припинення дії договору у з"язку ненаданням студенту
(Замовнику) освітньої послуги - повернути частину коштів, що були внесені
студентом (Замовником), як попередня плата

за надання освітньої послуги з

вирахуванням витрат, понесених СумДУ (Виконавцем).
4.7 Наказ про зарахування на навчання, а також переведення на наступний рік
навчання видається після відповідних фінансових розрахунків.
5 Підготовка навчально-методичних матеріалів для дистанційного
навчання
5.1 Роботи щодо створення навчально-методичних матеріалів на запит ІЗДВФН
або факультету

перепідготовки

фахівців організує

лабораторія

дистанційного

навчання Центру комп'ютерних технологій.
5.2 За запитом ІЗДВФН або факультету перепідготовки фахівців кафедра
визначає відповідальну особу (автора курсу), на яку покладаються зобов'язання
створення дистанційного курсу.
5.3 Робота зі, створення дистанційного курсу включає такі основні етапи:
•

складання автором календарного плану створення дистанційного курсу

та узгодження цього плану з лабораторією дистанційного навчання;
•

підготовка та подання автором

навчально-методичних матеріалів

відповідно до "Методичних рекомендацій щодо підготовки матеріалів для
створення дистанційного курсу";

•

програмна реалізацію дистанційного курсу лабораторією дистанційного
навчання;

•

експертна оцінка курсу;.

Положення про використання дистанційної технології навчання на заочному факультеті та
факультеті

перепідготовки

фахівців

Сумського

державного

університету

раніше

затверджене Вченою радою СумДУ 06.02.2002р (протокол №6), вважати таким, що
втратило чинність.
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