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1 СТРУКТУРА ТА КОНТИНГЕНТ ЦЗДВН
В СумДУ протягом 2014 року відбулися структурні зміни: Конотопський та
Шосткинський інститути (в частині підготовки фахівців за заочно-дистанційною
формою навчання), навчально-консультаційні пункти (м. Охтирка, м. Ромни,
м. Прилуки, м. Бар, м. Новгород-Сіверський), представництво в м.Ромни, а також
усі локальні центри дистанційного навчання переформатовані у відповідності до
вимог чинного законодавства в Територіальні центри дистанційних комунікацій
(ТЦДК). У 2014р. було підписано 5 нових угод щодо підготовки фахівців за
дистанційною формою навчання шляхом утворення ТЦДК на базі навчальних
закладів, а саме: Самбірський технікум економіки та інформатики (Львівська
область), Торезький гірничий технікум (Донецька обл.), Гадяцьке професійне
аграрне училище (Полтавська обл.), Каховська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
(Херсонська обл.), Богодухівський професійний аграрний ліцей (Харківська обл.).
Таким чином у складі СумДУ на даний час знаходиться 36 ТЦДК у 14
областях України, у АР Крим та у республіці Молдова (таблиця 1.1).
Таблиця 1.1 – Кількість ТЦДК СумДУ
2011

2012

2013

2014

Зміна
2013/2014

Інститути

2

2

2

2

-

НКП та

6

6

6

6

-

ЛЦДН

8

9

23

28*

+5

ТЦДК

-

-

-

36

+36

Назва

представництво

*-за звітний 2014 рік відкрито 5 ЛЦДН, що реорганізовані в ТЦДК

ЦЗДВН готує фахівців за заочною, дистанційною та екстернатною (до
вересня

2014р.)

формами

навчання.

Кількість

напрямів

підготовки

(спеціальностей) за заочною формою навчання станом на 01.12.2014р. за всіма
ОКР розподіляється наступним чином: «бакалавр» - 19, «спеціаліст» - 24;
«магістр» - 25. Динаміка відкриття спеціальностей за заочною формою навчання
представлена в таблиці 1.2. У звітному 2014 році нових напрямів підготовки
(спеціальностей) за заочною формою навчання відкрито не було.
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Таблиця 1.2 – Динаміка відкриття спеціальностей за заочною формою
навчання 2009-2014рр.
ОКР
Бак.
Спец.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

відкриття

–

–

Право

–

–

–

закриття

ДМ,ПМ

–

–

–

–

–

відкриття

ЖТ, ЕТ

–

–

–

–

–

закриття

ДМ,ПМ

–

–

–

–

–

відкриття

ІН

Пер,УІД,

АМ

МедКом,

–

–

–

–

Маг.

Ф
закриття

ДМ,ІТП

–

ДС
–

–

На жаль за останній рік відбулося значне скорочення загального контингенту
студентів за заочною формою навчання, на 14,5% у порівняні з 2013 роком.
Станом на 01.12.2014 р. в ЦЗДВН СумДУ навчається 4964 особи, з них: за ОКР
«бакалавр» - 3849, «спеціаліст» - 795, «магістр» - 320. З них дистанційно
навчається 1366 осіб (рисунок 1.1а).
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Рисунок 1.1 – Контингент студентів
а) загальний контингент, в.т.ч. студенти, які навчаються дистанційно, тис.осіб.
б) контингент студентів-іноземців, осіб
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2. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ ТА ПРИЙМАЛЬНА КАМПАНІЯ
На початок звітного періоду до СумДУ здійснювався прийом на навчання за
заочною та дистанційною формами навчання відбірковою комісією ЦЗДВН.
Прийом до ЦЗДВН проводився відповідно до ліцензій СумДУ за заочною
формою навчання. Порядок зарахування на 1-й курс здійснювався на підставі
сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти незалежно від джерел
фінансування, а також за результатами вступних випробувань у СумДУ для осіб,
які закінчили школу у 2007 р. та раніше, військовослужбовців, звільнених в запас
у 2014 році, осіб з обмеженими фізичними можливостями. Прийом на 2(3) курс
здійснювався у відповідності до переліку споріднених спеціальностей ОКР
«молодший спеціаліст» (який був значно розширений у порівнянні з минулим
роком) або на базі диплому про повну вищу освіту іншого фаху.
Кількість місць до участі у конкурсі щодо зарахування на навчання на 1-й
курс за рахунок коштів державного бюджету в 2014 році становила 88 осіб, що на
4,5% менше минулорічного показника. Всі місця, що фінансуються за кошти
державного бюджету було виконано.
Для збільшення контингенту студентів Центром проводились як традиційні
щорічні заходи так і заходи, що було започатковано вперше.
Заходи, що проведено вперше:
1) Проведена робота по укладанню угод про співпрацю у галузі підготовки
фахівців за дистанційними технологіями шляхом створення на базі місцевих
навчальних

закладів

Територіальних

центрів

дистанційних

комунікацій

(Самбірський технікум економіки та інформатики (Львівська область), Торезький
гірничий технікум (Донецька обл.), Гадяцьке професійне аграрне училище
(Полтавська обл.), Каховська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (Херсонська обл.),
Богодухівський професійний аграрний ліцей (Харківська обл.).
2) В листопаді на базі СумДУ сумісно з Сумським обласним центром
зайнятості проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні
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технології у професійно-технічній освіті». За результатами конференції укладено
угоди про співпрацю з 21 ПТНЗ Сумської області та 23 центрами ПТО обласних
центрів зайнятості.
3) У відповідності до наказу №652-І від 08.08.2014 «Про територіальні
центри дистанційних комунікацій» та наказу №842-І від 17.10.2014 «Про
переведення студентів на дистанційну форму навчання» проводиться значна
організаційна робота по переведенню студентів з заочної на дистанційну форму
навчання.
4)

Сумісно з ДДО вперше проведена робота по відкриттю підготовчих

курсів для вступу в університет на базі Сумського центру ПТО (ПТНЗ№2).
Заходи, що проводяться систематично:
1) Проведено широке коло профорієнтаційних заходів в 10 областях
України із залученням більше 2000 потенційних абітурієнтів.
2) З метою збільшення кількості абітурієнтів, які бажають навчатися за
заочною формою розповсюджено інформаційні плакати та оголошення в
загальноосвітніх навчальних закладах (ЗОШ м. Суми та області, ПТУ№1, 2, 6, 11,
12, 16, 24, Сумське вище училище мистецтв і культури ім. Д.С. Бортнянського,
технікуми м. Суми та області (Сумський кооперативний технікум, Сумський
будівельний коледж, Машинобудівний коледж), підприємствах м. Суми

та

області (ПАО СМВО ім. М.В. Фрунзе, ПАТ «Сумихімпром», Концерн
«Укрросметал», ВНДІ «Насосенергомаш» по області та за її межами (в регіонах
розташування НКП та ЛЦДН);
3) З використанням on-line студії були проведенні вступні випробування для
вступників з особливими потребами з м.Каховка, м.Кременчук, м.БілгородДністровський;
4) Проведені профорієнтаційні збори по роботі з безробітними (центр
зайнятості м. Суми, Сумський р-н.) загальною кількістю близько 100 осіб.;
5) Модернізовано сайт ЦЗДВН з метою надання більш повної та своєчасної
інформації абітурієнтам та студентам, у тому числі перекладено основні пункти
меню на англійську мову;
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6) Проведені виїзні презентації спеціальностей «Право», «Переклад»,
«Журналістика» на базі Конотопського та Шосткинського інститутів, ТЦДК
м.Бар, ТЦДК м.Прилуки (кількість учасників близько 300 осіб);
7) У

соціальних

мережах

продовжено

роботу

щодо

популяризації

дистанційної освіти на базі відповідних територіальних центрів. Загальна
кількість осіб, які відвідували відповідні сторінки в соціальній мережі
«Вконтакте» склала більше 2500 осіб;
8) Запроваджено роботу із соціальними проектами (Фонд соціального
захисту інвалідів) щодо навчання осіб з обмеженими можливостями;
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Результати зарахування на 1-й курс та на старші курси за заочною
(дистанційною) формою навчання по підрозділам СумДУ представлені на
рисунках 2.1 та 2.2.

Рисунок 2.1 – Зарахування на 1 курс ОКР «бакалавр» у розрізі напрямів
підготовки, осіб

7

Рисунок 2.2 – Зарахування на 2(3) курс ОКР «бакалавр», осіб
Найбільш інформативною є показники втрати власних випускників
бакалавратури, про що ілюструє рисунок 2.7. Чітко видно найменш ефективну
роботу

з

випускниками

бакалавратури

на

випускових

кафедрах

за

спеціальностями: Технології машинобудування, Прикладне матеріалознавство,
Енергоменеджмент. В той же самий час випусковим кафедрам за спеціальностями
Інформатика, Електротехнічні системи електроспоживання та Журналістика
вдалося наростити прийом за ОКР «спеціаліст», «магістр» за рахунок залучення
вступників з інших ВНЗ та випускників минулих років.
Бюджетний план прийому за ОКР «Магістр» та «Спеціаліст» в 2014 р.
виконаний в повному обсязі.
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Рисунок 2.3 – Зарахування за ОКР «спеціаліст» (літній прийом), осіб

Рисунок 2.4 – Зарахування за ОКР «спеціаліст» (зимовий прийом), осіб
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Рисунок 2.5 – Зарахування за ОКР «магістр» (літній прийом), осіб

Рисунок 2.6 – Зарахування за ОКР «магістр» (зимовий прийом), осіб
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Рисунок 2.7 – Загальний приріст(втрати) контингенту бакалавра тури, %
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3. ПОЗАБАЗОВІ ПІДРОЗДІЛИ
3.1. Організаційна робота
У 2014 році підготовка фахівців в позабазових підрозділах за заочною та за
дистанційною формою навчання проводиться:
 за 14 напрямами підготовки ОКР «бакалавр»: «Фінанси та кредит»,
«Економіка

підприємства»,

«Менеджмент

організацій»,

«Маркетинг»,

«Інформатика», «Електротехніка та електротехнології», «Комп’ютерні науки»,
«Системна інженерія», «Правознавство», «Машинобудування», «Інженерна
механіка», «Екологія, охорона НС та ЗП», «Електронні пристрої та системи»,
«Журналістика»;
 за 10-ма напрямами підготовки ОКР «спеціаліст»: «Фінанси і кредит»,
«Менеджмент організацій і адміністрування», «Економіка підприємства»,
«Маркетинг», «Інформатика», «Електротехнічні системи електроспоживання»,
«Комп’ютеризовані системи управління і автоматика», «Обладнання хімічних
виробництв і підприємств будівельних матеріалів», «Екологія, охорона
навколишнього

середовища

та

збалансоване

природокористування»,

«Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоагрегати».
Станом на 01.12.2014 р. контингент студентів дистанційної форми
навчання складає 1366 осіб, що складає 27% від загального контингенту
студентів ЦЗДВН.
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3.2. Робота щодо розвитку дистанційного навчання
З метою збільшення контингенту студентів, починаючі з 2015-2016 н.р.,
планується розширення напрямів підготовки та переліку спеціальностей за
якими буде проводитися навчання за дистанційною формою:
1) впровадження трьох нових напрямів підготовки рівня ОКР «бакалавр»:
o Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування;
o Системна інженерія;
o Енергетичний менеджмент;
2) впровадження п’яти нових напрямів підготовки рівня ОКР «спеціаліст»
та «магістр»:
o

Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоагрегати;

o

Екологія та охорона навколишнього середовища;

o

Електронні прилади та пристрої;

o

Електронні системи;

o

Маркетинг;

3) за ОКР «спеціаліст» впровадження спеціальності «Журналістика».
Для підвищення якості контенту дистанційних курсів спільно з ОМЦЕН
проводиться

моніторинг

існуючих

матеріалів

та

виявлення

найбільш

проблемних курсів, які потребуватимуть розробки та модернізації додатково до
графіку встановленого наказом № 538 – I. Зокрема поставлено завдання
кафедрам, щодо розробки в 2013-2014 н.р. дистанційних курсів українською
мовою для забезпечення навчального процесу в 2014-2015 н.р. в групах
україномовних студентів. Для контролю процесу розробки дистанційних курсів
спільно з ОМЦЕН складено графік моніторингу введення викладачами
навчальних матеріалів.
Узагальнена динаміка запровадження дистанційної форми навчання в
межах ліцензії спеціальностей за заочною формою наведена у таблиці 3.2.
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Таблиця 3.2 – Динаміка відкриття спеціальностей за дистанційною формою
навчання 2010-2015рр.
ОКР/мова
навч.
Укр.
мова

Рос.
Бак.

мова

Англ.
мова
Укр.
мова
Спец.

2010

2011

2012

2013

2015

2013/

(план)

2014
Ф, М, Е,
Ю, ІН,
ЕТ, ХМ

Ф, М, Е,
Ю, ІН,
ЕТ, ХМ,
Мк, ІТ

Ф, М, Е,
Ю, ІН, ЕТ,
ХМ, Мк,
ІТ

Ф, М, Е, Ю,
ІН, ЕТ, ХМ,
Мк, ІТ

Ф, М, Е, Ю,
ІН, ЕТ, ХМ,
Мк, ІТ,
ГМ, ЖТ, ЕС

Ф, М, Е,
Ю, ІН

Ф, М, Е,
Ю, ІН,
ХМ, ІТ

Ф, М, Е,
Ю, ІН,
ХМ, ІТ,
ГМ

Ф, М, Е, Ю,
ІН, ХМ, ІТ,
ГМ

Ф, М, Е, Ю,
ІН, ХМ, ІТ,
ГМ,
ЕТ

-

-

Ф, М, Е, ІН,
ЕТ, ХМ

Ф, М, Е, ІН,
ЕТ, ХМ

Ф, М, Е,
ІН, ЕТ,
ХМ

Ф, М, Е,
ІН, ЕТ,
ХМ

Ф, М, Е,
ІН, ЕТ,
ХМ

+3

+1

-

мова

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Рос.
мова
Англ.
мова

Е

-

Укр.

Ф, М, Е, Ю,
ІН, ЕТ, ХМ,
Мк, ІТ, ГМ,
ЕК, ЖТ,
ЕС, ЕП
Ф, М, Е, Ю,
ІН, ЕТ, ХМ,
Мк, ІТ, ГМ,
ЕК, ЖТ,
ЕС, ЕП
М, ІН, ІТ

-

Рос.
мова

Маг.

2014

зміна

+1

Ф, М, Е, ІН,
ЕТ, ХМ,
Мк, ІТ, ГМ,
ЕК, ЖТ,
ЕС, ЕП
Ф, М, Е, ІН,
ЕТ, ХМ,
Мк, ІТ, ГМ,
ЕК, ЖТ,
ЕС, ЕП
Ф, М, Е, ІН,
ХМ, Мк,
ГМ, ЕК,
ЕС, ЕП
Ф, М, Е, ІН,
ХМ, Мк,
ГМ, ЕК,
ЕС, ЕП
М, ІТ
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Динаміка впровадження дистанційних курсів трьома мовами (українською,
російською та англійською) наведено на рисунку 3.1.

ОКР «Бакалавр»
ОКР «Спеціаліст»

Рисунок 3.1 Динаміка відкриття спеціальностей за дистанційною формою
навчання 2010-2015рр. (за мовами впровадження).
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4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
До постійних напрямів навчально-методичної роботи ЦЗДВН належать:
1. Організація самостійної роботи студентів, впровадження нових її форм за
заочною та дистанційною формами навчання.
2. Організація та моніторинг методичного забезпечення дисциплін за заочною
формою навчання та розробка

і впровадження

пропозицій

по

його

удосконаленню.
3.

Моніторинг

організаційно-методичного

забезпечення

ЦЗДВН

та

відповідних структур навчально-консультаційних пунктів.
Основні результати навчально-методичної роботи ЦЗДВН у 2014
році:
1. Проведено аналіз виконання плану видань за заочною формою за 20132014 навчальний рік (рисунок 4.1).
140

133

120
98

100

Заплановано
видань на 20132014 рік, од.

80
60

41
40

33
23

19

20

3

18
5

10

15

11
4

4

Виконаний план
видань на 20132014 рік, од.

0

Рисунок 4.1 – Обсяги видання методичної літератури для студентів заочної
форми навчання
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Виявлено, що планування видання методичної літератури за заочною
формою є нераціональним. За деякими факультетами обсяг запланованої та
фактично виданої методичної літератури значно відрізняється: майже втричі на
факультеті ЕЛІТ, і відсоток виконання плану на факультетах ТЕСЕТ та ФЕМ
становить відповідно 10% та 11%. Разом з тим, заплановані видання, що не
були видані в строк, були перенесені кафедрами на наступний навчальний рік.
Проведений аналіз плану видань за заочною формою навчання протягом
останніх трьох років показав, що кафедри не достатньо відповідально підходять
до планування даного виду роботи. Публікації, що були перенесені на
наступний рік, переносяться з року в рік.
2.

Розроблено

та затверджено

«Положення

про

Центр

заочної,

дистанційної та вечірньої форм навчання при Сумському державному
університеті» відповідно

до

останніх

законодавчих актів України

та

нормативно-правової бази СумДУ. «Положення про Інститут заочної,
дистанційної та вечірньої форм навчання при СумДУ» втратило чинність.
3. Наразі ведеться підготовка «Положення про дистанційну форму
навчання в Сумському державному університеті» і в рамках робочої групи іде
підготовка «Положення про освітню діяльність СумДУ».
4. ЦЗДВН ведеться постійна робота по формуванню навчальних планів за
дистанційною формою навчання за всіма спеціальностями для вітчизняних та
іноземних студентів (міжнародні плани) та введення їх до модулю АСУ
«Університет (Навчальні плани)».
5. ЦЗДВН оброблено нову нормативну базу щодо особливостей
формування нових навчальних планів, наразі іде організаційна підготовка до
формування нових навчальних планів на наступний навчальний рік відповідно
до вимог нового закону України «Про вищу освіту».
6. Розширено перелік спеціальностей за дистанційною формою навчання.
Розроблено навчальні плани за напрямами підготовки «Журналістика» і
«Інженерна

механіка»

(Гідравлічні

машини,

гідроприводи

та
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гідропневмоавтоматика), «Електронні пристрої та системи» (Електронні
системи), а також «Електротехніка та електротехнології» (міжнародні плани) та
введено до системи АСУ «Університет (Навчальні плани)».
7. Створено перехідні навчальні плани для студентів, що переходять з
заочної форми навчання на дистанційну форму навчання («дистанційні
інтегровані») за напрямами підготовки, за якими закінчилася ліцензія на НКП:
«Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», - та введено до системи АСУ
«Університет (Навчальні плани)».
8. Для оптимізації навчального процесу та зниження собівартості
навчання продовжено роботу по укрупненню потоків, об’єднанню студентів в
потоки

для

викладання

однакових

дисциплін.

Для цього

в

ЦЗДВН

переглядаються і корегуються навчальні плани (приводяться у відповідність в
розрізі обсягу аудиторних годин, що виокремлюються на проведення лекцій та
практичних, лабораторних робіт) для різних напрямів підготовки згідно
нормативних документів СумДУ.
9. Постійно ведеться робота з перевірки та затвердження робочих
програм навчальних дисциплін за всіма спеціальностями та напрямами
підготовки за заочною та дистанційною формами навчання (близько 350
робочих програм щороку). Проведено перевірку наявності електронної версії
робочих програм за заочною формою навчання в АСУ «Університет (Робочі
програми)». В результаті перевірки виявлено ряд недоліків, про що доведено
відповідальним особам.
10. Разом з кафедрами підготовлено документи для студентів-іноземців з
Грузії для навчання в СумДУ за заочною формою за напрямами підготовки
«Фінанси і кредит», «Менеджмент», «Правознавство», «Комп’ютерні науки»,
«Машинобудування».
11. Сформовано додатки Європейського зразка до дипломів заочної та
дистанційної форм навчання (826шт.).
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12. Постійно ведеться робота з факультетами через заступників деканів з
заочної та дистанційної форм навчання, що дозволило прискорити та
скоординувати дію факультетів з нагальних питань організації навчального
процесу за заочною та дистанційною формами навчання, а також з питань
формування навчальних планів.
13. Протягом 2014 р. постійно працювала організаційно-методична
комісія з заочної та дистанційної форм навчання, яка надала пропозиції
щодо вдосконалення організації навчального (у тому числі розробки
дистанційних курсів), розглянула перспективні напрями роботи, ставила
акценти в профорієнтаційній діяльності, винайшла нові напрями роботи (у тому
числі з центрами зайнятості).

5. ПЛАН РОБОТИ ЦЗДВН НА 2015 р.
Враховуючи вагомий питомий внесок Центром заочної, дистанційної та
вечірньої форм навчання у формування загального контингенту студентів
університету, а також вклад в загальні фінансові показники

вважаємо

першочерговою задачею, яка стоїть перед центром на 2015 рік – це збільшення
контингенту студентів.
Враховуючи заборону на законодавчому рівні навчання студентів за
заочною формою в НКП університету, необхідно зосередити зусилля по
збільшенню контингенту студентів через розвиток дистанційної форми
навчання.
Основні завдання по формуванню контингенту:
1. На організаційно-методичній комісії з заочної та дистанційної форм
навчання за поданням Центру заочної дистанційної та вечірньої форм навчання
обговорено та затверджено план роботи на 2015 рік з ПТНЗ Сумської області та
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Центрами ПТО обласних центрів зайнятості, представники яких приймали
активну участь у Всеукраїнській конференції, що проводилась на базі СумДУ.
З метою вивчення досвіду високорейтингових західноєвропейських

2.

університетів

в

забезпеченні

дистанційної

освіти

та

у

організації

супроводження дистанційного навчання в цілому, взяти участь у стажуванні за
програмою ЄС ERASMUS Mundus (IANUS II) (термін подання заявки – січень
2015р.)
3.

Продовжити

успішну

практику

щодо

розширення

мережі

Територіальних центрів дистанційних комунікацій.
4.
2015

Контролювати виконання плану розробки дистанційних курсів на
рік,

а

також

продовжити

роботу

щодо

розширення

переліку

спеціальностей за дистанційною формою навчання.
5.

Проводити сумісно з ДДО роботу щодо відкриття підготовчих курсів

для вступу в університет на базі ПТНЗ Сумської області (в т.ч. дистанційні
курси).
6.

Проведення цілеспрямованої роботи щодо формування іміджу

СумДУ в інтернет-просторі, а саме:
o розміщення перехресних посилань у банерах на сайтах партнерів
університету (36 партнерів);
o популяризація ресурсу OCW СумДУ;
o інтеграція з соціальними мережами;
o постійне

наповнення

контенту

офіційного

сайту

ЦЗДВН

україномовною та англомовною інформацією.
7.

Враховуючи значні зміни у умовах прийому до ВНЗ на 1 курс ОКР

«бакалавр», при формуванні пропозицій державного замовлення, вперше
замовити місця державного замовлення при вступі на навчання за ОКР
«бакалавр» на 2(3) курс за скороченим терміном навчання.
8.

Врахування варіативності напрямів підготовки при прийомі на 2(3)

курс на базі ОКР «молодший спеціаліст» з нормативним терміном навчання при
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формуванні умов прийому в частині пропозицій щодо переліку споріднених
напрямів підготовки.
9.

Продовження успішної роботи з міським та обласним центром

занятості

щодо

організації

профорієнтаційних

заходів

по

залученню

безробітних на навчання за заочною (дистанційною) формою.
10. Враховуючи успішну роботу щодо навчання осіб з обмеженими
фізичними можливостями за дистанційною формою, розширення географії
навчання та спеціальностей.
11. Проведення виваженої рекламної політики у ЗМІ, у тому числі
електронних ЗМІ.
12. Налагодження

системи

організації,

контролю

та

звітності

відповідальних фахівців ТЦДК за проведену профорієнтаційну роботу.
13. Максимальне збереження контингенту випускників за ОКР «бакалавр»
при вступі на ОКР «спеціаліст», «магістр».
14. Продовжити практику виїзних презентацій спеціальностей СумДУ;
15. Приймати участь у виїзних профорієнтаційних заходах, зокрема
ярмарках вакансій, днях відкритих дверей та презентаціях університету.
Основні завдання з навчальної та організаційно-методичної роботи:
1.

Завершити роботу по повному переведенню студентів з заочної на

дистанційну форму навчання (у відповідності до наказу №652-І від 08.08.2014
«Про територіальні центри дистанційних комунікацій» та наказу №842-І від
17.10.2014 «Про переведення студентів на дистанційну форму навчання»)
2. Продовжити роботу по розробці навчальних планів для студентів
заочної та дистанційної форми навчання (вітчизняних та іноземних студентів).
3. Привести нормативну базу ЦЗДВН у відповідність до останніх
законодавчих актів України та нормативно-правової бази СумДУ (зокрема
розробити та затвердити «Положення про дистанційну форму СумДУ»,
«Положення про Територіальні центри дистанційних комунікацій СумДУ»).
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4. Посилити контроль за призначенням кафедрами викладачів для
викладання за заочною та дистанційною формою навчання з числа ПВС з
науковими ступенями та вченими званнями.
5. Посилити контроль за методичним забезпеченням за заочною формою
навчання, зокрема за виконанням плану видань.
6. Застосовувати

превентивні

заходи

при

виявленні

порушень

в

навчальному процесі за заочною формою навчання викладачами або
відповідальними фахівцями на ТЦДК.
7. Більш широке та всебічне залучення можливостей on-line студії для
проведення навчального процесу зі студентами ТЦДК.
8. Продовжувати практику оптимізації навчальних доручень шляхом
об’єднання малочисельних груп в загальні потоки, а також продовжувати
практику переведення на дистанційну форму навчання напрямів підготовки, за
якими ведеться навчання в малочисельних групах, як у базовому ВНЗ так і на
ТЦДК.
Директор

С.С.Мелейчук
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