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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
 

1.1. Заочна форма навчання є однією з форм здобуття кваліфікаційного 

рівня “фаховий молодший  бакалавр” в системі фахової передвищої освіти 

особами, які мають повну загальну середню або професійно-технічну освіти. 

1.2. Здобувати освіту за заочною формою навчання мають право 

громадяни України незалежно від віку, роду та характеру їх занять. 

1.3. Прийом на заочну форму навчання здійснюється згідно з Правилами 

прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Нікопольський фаховий 

коледж Українського державного університету науки і технологій». 

1.4. Особи, які навчаються за заочною формою у вищих закладах освіти 

мають статус студента і на них поширюються права та обов’язки, які визначені 

чинним законодавством. 

1.5. Заочна форма навчання організовується з усіх  спеціальностей за 

наявності підготовки за денною формою навчання. 

1.6. Студенту заочної форми навчання, який виконав всі вимоги 

навчального плану, захистив дипломний проект (роботу), рішенням  

екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії присвоюється відповідний освітньо-

кваліфікаційний рівень та видається державний документ про освіту 

встановленого зразка. 

1.7. Обсяг, структура і якість знань, умінь і навичок студента, який 

навчається за заочною формою, мають відповідати вимогам державного 

стандарту освіти, встановленого для освітньо-кваліфікаційного рівня “фаховий 

молодший бакалавр”. 

1.8. Навчання за заочною формою здійснюється за державні кошти, за 

кошти фізичних та  юридичних осіб, на підставі договорів між коледжем та 

підприємствами, установами, організаціями. 

 

2.ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ЗАОЧНОЮ 

ФОРМОЮ НАВЧАННЯ. 

 

2.1. Освітній  процес за заочною формою навчання в коледжі 

організовується відповідно до Положення “Про організацію освітнього процесу 

в НФК УДУНТ» і здійснюється під час екзаменаційно-установчих сесій і в 

міжсесійний період. 

2.2. Сесія для заочної форми навчання - це частина навчального року 

протягом якої здійснюються всі форми навчального процесу, передбачені 

навчальним планом (лекційні, лабораторні, практичні, семінарські та 

індивідуальні заняття, консультації, виконання індивідуальних завдань, 

проведення заліків, екзаменів, захистів курсових проектів (робіт)). 

2.3. Кількість сесій і терміни їх проведення встановлюються вищим 

навчальним закладом освіти з урахуванням року навчання студентів, 

особливостей напрямку підготовки (спеціальності), можливостей і побажань 

студентів та їх роботодавців. 

Сумарна тривалість сесій на кожний навчальний рік становить 30 

календарних днів для другого курсу, 40 календарних днів на третьому, 



четвертому та п’ятому курсах щорічно. Для складання державних екзаменів 

надається додатково 30 календарних днів, а на підготовку і захист дипломного 

проекту (роботи) ще два місяці (60 днів). 

2.4. Міжсесійний період для заочної форми навчання - це частина 

навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням 

навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача (за 

графіком індивідуальних консультацій). 

2.5. Організація навчання за заочною формою під час сесій і в 

міжсесійний період здійснюється відповідно до графіка навчального процесу, 

який складається завідувачами відділень на поточний навчальний рік з кожної 

спеціальності на підставі навчального плану та затверджується директором 

коледжу. 

В навчальному графіку відображається: кількість сесій і терміни їх 

проведення; перелік навчальних дисциплін, що вивчаються та їх обсяг, кількість 

контрольних та індивідуальних завдань і термін їх виконання; форми 

семестрового контролю і державної атестації. 

2.6. Методист заочної форми навчання  складає розклад навчальних 

занять за блочно-модульною системою для кожної навчальної групи на весь 

період сесії з урахуванням вимог до послідовності в розподілі дисциплін, що 

вивчаються. Якщо поряд з теоретичними заняттями передбачається проведення 

лабораторно-практичних робіт, то час, відведений на теоретичні заняття не 

повинен перевищувати 9 (дев’яти) академічних годин на день. При цьому 

загальна кількість обов’язкових занять на тиждень не повинна перевищувати 36 

годин, а на весь період екзаменаційно-установчої сесії повинна становити: 160 

годин на  першому  курсі та 200 годин на рік на  старших курсах. 

2.7. Основною формою роботи студента над засвоєнням навчального 

матеріалу є виконання ним контрольних робіт та індивідуальних завдань. 

2.8. Контрольні роботи та індивідуальні завдання, передбачені 

навчальним планом, можуть виконуватися як в коледжі, так і поза навчальним 

закладом (в домашніх умовах). 

2.9. Контрольні роботи, виконані студентами поза коледжем, 

перевіряються викладачем у семиденний термін з часу їх надходження до 

навчального закладу і зараховуються за результатами співбесіди викладача із 

студентом. 

2.10. Контрольні роботи, виконані у коледжі перевіряються викладачем у 

дводенний термін і зараховуються за результатами їх виконання. 

2.11. Перевірені контрольні роботи викладачі здають для обліку в  

методкабінет заочної форми  навчання. 

2.12. Після складання студентами екзаменів (заліків) контрольні роботи 

знищуються, про що складається відповідний документ (акт) із зазначенням 

переліку робіт і прізвищ студентів. 

2.13. Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, 

розрахункові, графічні, курсові, дипломні проекти (роботи)) виконуються у 

порядку, передбаченому Положенням “Про організацію освітнього процесу  в  

НФК  УДУНТ». 

2.14. В міжсесійний період студентам, які навчаються за заочною формою 

надається можливість відвідувати навчальні заняття та виконувати інші види 



навчальної роботи разом зі студентами денної форми навчання. 

2.15. Для окремих студентів за певних умов (хвороба, службові 

відрядження, необхідність догляду за членами сім’ї тощо) завідувач відділенням 

може встановлювати індивідуальний графік навчального процесу. 

2.16. Виклик студентів на сесію здійснюється відповідно до графіка 

навчального процесу довідкою - викликом. 

Довідка - виклик є документом суворої звітності і підлягає реєстрації 

секретарями відділень в окремій книзі із зазначенням номера, дати видачі та 

підпису студента. 

Довідка - виклик є підставою для надання додаткової оплачуваної 

відпустки студентам, прийнятим в поточному навчальному році та студентам, 

які виконали навчальний план за попередню сесію. 

2.17. Студенти заочної форми навчання звільняються від вивчення 

навчальних дисциплін і проходження контрольних заходів з фізичного 

виховання та  навчальних і  виробничих практик ( крім переддипломної). 

 

 

 


