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Про зміни в організації самостійної
роботи студентів за заочною
формою навчання

З метою удосконалення контролю самостійної роботи студентів центру заочної,
дистанційної та вечірньої форми навчання (ЦЗДВН), які отримують вищу освіту за
заочною формою навчання
НАКАЗУЮ:
1. З 2012-2013 н.р. замінити 'по всім дисциплінам існуючі форми контролю
(контрольні роботи та обов'язкові домашні завдання) самостійної роботи студентів, які
навчаються за заочною формою навчання за галузями знань «Право», "Економіка та
підприємництво» і «Менеджмент і адміністрування», на тестування.
2. За природничо-математичними та інженерно-технічними напрямками підготовки
(спеціальностями), за якими здійснюється підготовка за заочною формою навчання, для
дисциплін, викладання яких здійснюється протягом більше одного семестру, з 20122013 н.р. замінити існуючі форму контролю самостійної роботи студентів (контрольні
роботи та обов'язкові домашні завдання) на тестування в усіх семестрах, окрім
останнього. Для останнього семестру цих дисциплін та для дисциплін, зазначених у
додатку до даного наказу, залишити існуючі форми контролю самостійної роботи
студентів.
3.Організацію вивчення дисциплін, які підпадають під дію п. 1 і п. 2 даного наказу,
завершити у 2011-2012 н.р. за прийнятими раніше навчальними технологіями.
4.Навчально-методичному відділу (доц. Коротченко В.Л.) до 1 березня 2012 р.
внести зміни до навчальних планів та додатково встановити ІРС в обсязі 1 година на
групу на підготовку до тестування для дисциплін, які підпадають під дію п. 1 і п. 2
даного наказу.
5.Директору ЦЗДВН (Фролов С.М.) до 1 квітня 2012 р. внести зміни до семестрових
навчальних планів відповідно до п.1 і п.2 даного наказу.
6. Групі планування навчальних навантажень (Становова В.І.) до 1 квітня 2012 р.
здійснити розрахунок обсягів навчальних доручень на 2012-2013 н.р. у відповідності до
змін у навчальних планах та відповідно до «Положення про формування штатного
розпису професорсько-викладацького штату кафедр СумДУ (нова редакція)»,
затвердженого рішенням Вченої ради від 13 листопада 2008 р.

7. Оплату за формою контролю самостійної роботи студентів «Тестування»
проводити відповідно до пункту 8 Додатку до Наказу №406-1 від 16.05.2011 р.
(проведення тестування - 1 година на групу; перевірка тестів - 0,2 години на студента).
8. Завідувачам кафедр, які задіяні у навчальному процесі зі слухачами ЦЗДВН за
заочною формою навчання, до 01.09.2012 р. забезпечити розроблення тестових завдань
з дисциплін, які підпадають під дію п. 1 і п. 2 даного наказу, та внести відповідні зміни
до робочих програм дисциплін.
9. Матеріали контрольних заходів, які проводяться у формі тестування, зберігати на
кафедрі до закінчення поточного семестру навчання згідно графіку навчального
процесу.
10. Начальнику загального відділу Кучерук Д.В. довести цей наказ в електронному
вигляді до кафедр факультетів ЕлІТ, ТЕСЕТ, ФЕМ, ФІФСК, юридичного,
Шосткинського та Конотопського інститутів СумДУ.
11. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Карпушу В.Д.

Ректор
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Додаток

до Наказу №01від «03» січня 2012р.

Перелік навчальних дисциплін, для яких не змінюються форми контролю
самостійної роботи студентів за заочною формою навчання
-

Нарисна геометрія та інженерна графіка.
Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство.
Опір матеріалів.
Теорія різання.
Основи конструювання.
Об'ємні компресори.
Фізика.
Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови.
Електричні системи та мережі.
Електрична частина станцій та підстанцій.
Програмування.
Чисельні методи.
Програмування та алгоритмічні мови.
Основи програмування та алгоритмічні мови.
Технологія автоматизованої обробки інформації.
Інформаційні методи проектування.
Системи і мережі передачі даних.
Теорія автоматизованого управління.
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