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Загальне положення 

 

    Підготовку студентів заочної форми навчання (ЗН) у 

Малинському лісотехнічному коледжі проводять відповідно до 

закону України «Про вищу освіту», Положення про організацію 

освітнього процесу у Малинському лісотехнічному коледжі. 

     Заочне відділення організовує, супроводжує та контролює 

підготовку студентів ЗН освітньо-кваліфікаційного рівня 

підготовки «молодший спеціаліст» та освітній ступінь «бакалавр» 

в Малинському лісотехнічному коледжі за держзамовленням та 

договорами на освітні послуги з фізичними і юридичними 

особами. 

     Навчальний процес з підготовки студентів ЗН проводиться за 

навчальними планами заочного навчання відповідного рівня 

підготовки і року вступу та окремими навчальними програмами 

дисциплін, закріпленими навчальним планом і затвердженими у 

встановленому порядку. 

Відповідальність за організацію і якість навчального процесу 

студентів ЗН коледжу несуть директор, заступник директора з 

навчальної роботи, завідувач заочним відділенням. 

 

Органзація навчального процесу студентів заочного навчання. 

Відповідальність за підготовку студентів ЗН, наявність 

робочих навчальних програм та необхідного методичного 

забезпечення з дисциплін, закріплених навчальним планом несе 

голова циклової комісії. 

    Начальний процес з дисципліни, закріпленої за цикловою 

комісією (ЦК), проходить відповідно до затвердженої на даний 

навчальний рік робочої навчальної програми для студентів ЗН. 

Затвердження (чи, перезатвердження) такої програми входить в 

перелік заходів циклової комісії з підготовки до наступного 

навчального року відповідно до наказу по коледжу і контролюєтся 

у встановленому порядку. Процедура затвердження робочої 

навчальної програми включає її погодження і візування головою 

циклової комісії. 

    Навчальний процес з дисципліни для студентів заочної 

форми навчання передбачений робочою навчальною програмою, 



включає:аудиторні заняття;видачу,виконання, перевірку і захист 

контрольних робіт;самостійну роботу і консультації з окремих 

розділів і тем дисципліни; проведення контролю знань. 

    Аудиторні заняття і консультації з дисципліни проводять за 

розкладом для відповідної навчальної групи під час настановної та 

лабораторно-екзаменаційних сесій,а також в міжсесійний період. 

   Викладач засвідчує відвідування студентами аудиторних 

занять підписом у журналі обліку, який веде відповідно до 

встановленого порядку. 

   Під час настановної сесії студент ЗН отримує у викладача 

завдання на контрольні роботи і методичні матеріали щодо їх 

виконання, завдання на курсові проекти (роботи), звіряє графік 

аудиторних занять і консультацій в міжсесійний період. 

   Згідно робочого навчального плану  студенти заочної форми 

навчання можуть виконувати домашні або класні контрольні 

роботи. 

   Домашні контрольні роботи студент виконує у міжсесійний 

період, класні під час аудиторних занять, відповідно до робочої 

програми з навчальної дисцмпліни. Кількість контрольних робіт з 

дисципліни регламентується навчальним планом, а їх обсяг 

зумовлюється розрахунком часу для самостійної роботи студента, 

який приведений в робочій програмі дисципліни. Зміст та обсяг 

контрольних робіт затверджує голова циклової комісії. 

   Виконані домашні контрольні роботи студент здає в заочне 

відділення викладачеві для їх перевірки. Зарахована контрольна 

робота є необхідною умовою для допуску студента викладачем до 

контролю знань з дисципліни. Після проведення підсумкового 

контролю знань з навчальної дисципліни по закінченні 

лабораторно-екзаменаційної сесії контрольні роботи знищують, 

про що складається відповідний акт викладачем. 

    Заліки і екзамени викладачі приймають згідно відомостей, 

отриманих в заочному відділенні та наявності у студента залікової 

книжки,та виконаних ним робіт передбачуваних навчальним 

планом.Результати складання контролю знань,занесені в 

залікову(екзаменаційну) відомість викладач повертає в заочне 

відділення не пізніше наступного робочого дня після вичерпання 



терміну її чинності. Викладач несе відповідальність за заповнення 

та збереження залікової (екзаменаційної) відомості. 

Державні екзамени та захист дипломних проектів (робіт) 

студентами заочного відділення проводяться на загальних 

підставах державними екзаменаційними комісіями відповідного 

напряму підготовки чи спеціальності за затвердженим графіком 

державної атестації і наказом по коледжу про допуск студентів до 

відповідної державної атестації. 

Цикловоі комісії визначають теми, керівників, консультантів 

і рецензентів дипломних проектів (робіт) і подають для 

подальшого затвердження їх наказом по коледжу. 

 

Організація навчального процесу студентів заочного навчання. 
   Заочне навчання організовують відповідно до робочого 

плану для даного напряму (спеціальності) та графіку навчального 

процесу, затверджених у встановленому порядку. Робочий 

навчальний план для студентів заочного відділення складається 

відповідно до навчального плану, що діє на денному відділенні в 

поточному році. 

    Графік навчального процесу складають на поточний 

навчальний рік для напрямів підготовки (спеціальностей) на 

підставі робочих навчальних планів. Графік навчального процесу 

встановлює кількість сесій і термін їх проведення, рекомендовані 

дати проведення міжсесійних консультацій, перелік навчальних 

дисциплін та їх обсяг, кількість контрольних робіт та 

індивідуальних завдань, форми семестрового контролю і 

державної атестації та терміни їх проведення. 

    Навчальний процес на заочному навчанні включає аудиторні 

заняття і самостійну роботу студента. Аудиторні заняття-лекції, 

лабораторні, практичні, семінарські заняття проводять викладачі 

відповідних циклових комісій за розкладом під час сесій. 

Для заочного навчання графіком навчального процесу 

встановлюють три сесії: настановну та дві лабораторно-

екзаменаційні для першого року навчання, для послудуючих років 

навчання дві лабораторно екзаменаційні сесії. Сумарна тривалість 

лабораторно-екзаменаційних сесій та міжсесійних аудиторних 

занять на навчальний рік відповідає обсягу регламентованих 



законодавством додаткових відпусток складає 30 календарних 

днів оплачуваної відпустки щорічно для першого і другого курсів 

та 40 календарних днів оплачуваної відпустки щорічно на 

третьому і наступних курсах. 

   На сесію студенти прибувають відповідно до графіка 

навчального процесу,одержавши повідомлення або довідку-

виклик встановленої форми не пізніше, ніж за тиждень до сесії. 

Довідка-виклик є підставою для надання додадкової оплачуваної 

відпустки студентам,які не мають академічних заборгованостей за 

попередній курс. Довідка-виклик є документом суворої звітності і 

підлягає реєстрації із зазначенням номера та дати видачі. Повторні 

довідки-виклики на сесії відповідного семестру не видаються. 

   Для проведення контролю знань з дисципліни заочне 

відділення видає викладачу залікову (екзаменаційну) відомість. 

Залікова (екзаменаційна) відомість містить список і номера 

залікових книжок студентів гркпи, яких скеровують на контроль 

знань, назву дисципліни, вид контролю, призвіще викладача, 

термін чиності. 

   Питання про перезарахування результатів складених котролів  

знань з дисциплін навчального плану поточного навчалього року 

заочне відділення вирішує за заявою студента, поданою під час 

настановної сесії. Умовами перезарахування є ідентичність назви, 

обсягу й змісту навчальної дисципліни та форми підсумкового 

контролю.  Інших випадках студент вивчає дану дисципліну на 

загальних підставах. 

   Після успішного завершення лабораторно-екзаменаційної 

сесії,а також після повного виконання навчального плану за 

поточний навчальний рік(семестр) студент зобов'язаний завізувати 

залікову книжку і відділенні. 

    До складання державних іспитів та захисту дипломних 

проектів (робіт, кваліфікованих робіт) наказом по коледжу 

допускають студентів, які успішно завершили теоретичне 

навчання на відповідному рівні підготовки (атестовані з усіх 

дисциплін відповідного навчального плану ) і подали у відділення 

повністю оформлені залікові книжки. 

За наявності поважних причин наказом по коледжу студенту може 

бути продовжено навчання на відповідному курсі до 25 вересня. 



    Студентів, які за результатами сесії мають академічні 

заборгованості з дисциплін і не підлягають відрахуванню з 

коледжу, заочне відділення включає у відомості для 

перескладання іспитів і заліків (семестрового контролю знань) і 

встановлює терміни їх чинності. 

   Студентів, які за результатами семестрового контролю мають 

не більше двох академічних заборгованостей з екзаменів, заочне 

відділення включає у відомості для проведення підсумкових 

контролів знань на комісії,яка чинна до граничного терміну 

відповідно до навчального графіку. Особа може укласти з 

коледжом договір про платні освітні послуги з метою ліквідації 

академічних розходжень і в подальшому поновитись на заочне 

навчання в коледж. При цьому загальна академічна різниця не 

повинна перевищувати навчального обсягу одного семестру. В 

іншому випадку поновлення можливе лише на нижчий курс 

(семестр). 

   За наявності вільних бюджетних мість в академічній групі 

відповідного курсу і напряму підготовки(спеціаьності) і поважній 

причині не завершення вищої освіти за кошти держбюджету 

поновлення на навчання в коледжі може відбуватися на засадах 

навчання державним коштом.В інших випадках поновлення в 

коледж відбувається за договором на засадах оплати за навчання 

коштом фізичних чи юридичних осіб. 

    Для ліквідації академічних розходжень за договором про 

освітні послуги особа отримує в заочному відділенні атестаційні 

листи (направлення), з якими направляються до викладача з 

відповідної навчальної дисципліни. 

 

 

 


