


2

Зміст

1. Загальні положення
2. Основні завдання та напрямки діяльності заочної форми навчання
3. Організація освітнього процесу за заочною формою навчання
4. Відрахування, переривання навчання, поновлення та перевід студентів

5. Прикінцеві положення



3

1. Загальні положення

1.1. Підготовка студентів заочної форми навчання у Ковельському промислово-

економічному фаховому коледжі Луцького НТУ (далі ‒ Коледж) проводиться

відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.06.2014 №1556-УІІ,

Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 №2745-VIІІ,

Положення про організацію освітнього процесу в КПЕФК Луцького НТУ,

галузевих стандартів освіти та інших нормативних актів України з питань освіти

та даним Положенням.

1.2. Заочна форма навчання у Ковельському промислово-економічному фаховому

коледжі Луцького НТУ передбачає здобуття фахової передвищої освіти за

освітньо-кваліфікаційним рівнем «фаховий молодший бакалавр» зі

спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 274

«Автомобільний транспорт».

1.3. Комплектування здобувачами фахової передвищої освіти заочної форми

навчання здійснюється як за бюджетною, так і за контрактною формами навчання.

1.4. Набір слухачів на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу,

наданого Міністерством освіти і науки України для проведення освітньої

діяльності щодо підготовки фахівців за заочною формою навчання за певним

освітнім ступенем та відповідною спеціальністю на договірних умовах.

1.5 Прийом на заочну форму навчання здійснюється згідно з Правилами прийому

до коледжу. Особи, які навчаються за заочною формою, мають статус студента і

на них поширюються права та обов’язки відповідно до норм чинного

законодавства.

1.6. Керівництво заочною формою навчання здійснюють завідувачі відділень

відповідних спеціальностей.
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2. Основні завдання та напрямки діяльності заочної форми навчання

2.1. Основними завданнями заочної форми навчання є:
- підготовка фахівців через успішне виконання освітньо-професійної програми на
рівні Галузевих стандартів фахової передвищої освіти за ліцензованими та
акредитованими спеціальностями;

- забезпечення якості освітньої діяльності через систему внутрішнього
забезпечення якості;
- забезпечення високої якості підготовки фахівців згідно навчальних планів і
програм;
- удосконалення навчальної, виховної, науково-методичної і організаційної

роботи;
- оновлення та впровадження сучасних навчальних засобів з використанням
комп’ютерних та інформативних технологій;
-  організація, методичне забезпечення та реалізація розвитку творчих здібностей
студентської молоді;

-  забезпечення ефективної роботи екзаменаційних комісій;
-  проведення профорієнтаційної роботи.
2.2. Основними напрямками діяльності заочної форми навчання є:
- навчальна робота;
- методична робота;

- організаційна робота;
- виховна робота;
- соціальна робота.

3. Організація освітнього процесу за заочною формою навчання

3.1. Освітній процес за заочною формою навчання здійснюється під час сесії та в

міжсесійний період.

3.2. Навчально-методична та науково-дослідна робота у системі заочного
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навчання Коледжу регламентується відповідними нормативними актами України

у галузі освіти і науки та цим Положенням.
3.3. Освітній процес за заочною формою навчання здійснюється відповідно до
затверджених графіків та планів освітнього процесу відповідних спеціальностей
на поточний рік.
3.4. Навчальні плани для заочної форми навчання складаються згідно з

державними стандартами освіти.
3.5. Графік освітнього процесу складають на поточний навчальний рік для
відповідних спеціальностей в кінці попереднього навчального року на основі
затверджених навчальних планів. Графік освітнього процес встановлює
кількість сесій і термін їх проведення, терміни захисту курсових робіт,

переддипломної практики, проходження державної атестації для випускних
курсів, граничні терміни ліквідації академічних заборгованостей.
3.6. Аудиторні заняття, підсумковий контроль з дисциплін здійснюється за
встановленим розкладом під час сесії. У міжсесійний період студенти

опрацьовують теми контрольних робіт під керівництвом викладачів відповідних
дисциплін та фахових методичних рекомендацій (дистанційно) та готуються до
складання заліків та іспитів, передбачених графіком освітнього процесу, який
затверджено у встановленому порядку.
3.7. Виклик студентів на сесію здійснюється відповідно до графіку освітнього

процесу довідкою-викликом встановленої форми. Довідка-виклик є документом
суворої звітності і підлягає реєстрації в окремій книзі із зазначенням номера та
дати видачі. Після закінчення сесії секретар заочної форми навчання видає
студенту довідку про участь у сесії.
3.8. Довідку-виклик для оформлення додаткової оплачуваної відпустки за місцем

роботи на час заліково-екзаменаційної сесії отримують тільки студенти, які не
мають академічних заборгованостей за попередню сесію. Довідку про участь
студента у сесії візує секретар заочної форми навчання.
3.9. Явка студента на сесію є обов’язкова.
3.10. Під час поточної сесії студент заочної форми навчання отримує у викладача

завдання для практичних занять, теми контрольних робіт і методичні матеріали
щодо їх виконання, рекомендації та консультації щодо написання курсових робіт.
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3.11. Контрольні роботи студент виконує у міжсесійний період. Кількість

контрольних робіт регламентується навчальним планом, а їхній обсяг
обмежується розрахунком часу для самостійної роботи студента, який зазначено в
робочій навчальній програмі дисципліни.
3.12. Виконані контрольні роботи студент здає секретарю заочної форми навчання
у перші три дні заліково-екзаменаційної сесії для їх перевірки та з метою

реєстрації у спеціальному журналі реєстрації контрольних робіт заочної форми
навчання, де обов’язково зазначається дисципліна, з якої написані контрольні
роботи, викладач, під керівництвом якого написані контрольні роботи, кількість
зданих контрольних робіт, дата їх здачі та підпис викладача, з дисципліни якого
написані контрольні роботи. Через семестр зареєстровані контрольні роботи

знищують, про що складається відповідний документ (акт).
3.13. Заліки та екзамени викладачі приймають згідно з заліково-екзаменаційними
відомостями та за наявності у студента залікової книжки. Кожна заліково-
екзаменаційна відомість реєструється у спеціальному журналі реєстрації
відомостей, де має бути зазначено номер відомості, академічну групу студентів,

якій видано відомість, дата реєстрації відомості, навчальна дисципліна, ПІБ
викладача, який проводить контроль знань та його підпис.
3.14. Заповнену заліково-екзаменаційну відомість викладач повертає секретарю
заочної форми навчання не пізніше наступного робочого дня після складання
заліку чи екзамену. Викладач несе відповідальність за заповнення заліково-

екзаменаційної відомості, студент несе відповідальність за заповнення залікової
книжки, працівники заочної форми навчання несуть відповідальність за
збереження заліково-екзаменаційних відомостей та залікових книжок студентів.
3.15. Залікові книжки видаються студентові у перший день сесії. Студент

зобов’язаний здати залікову книжку секретарю заочної форми навчання не
пізніше наступного робочого дня останнього екзамену чи заліку поточної сесії.
Облік залікових книжок відбувається згідно спеціального журналу обліку
реєстрації залікових книжок заочної форми навчання, у якому має бути зазначено
номер залікової книжки, ПІБ студента, академічна група, дата видачі залікової

книжки та підпис студента.
3.16. Термін зберігання заліково-екзаменаційних відомостей та залікових книжок
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студентів, які закінчили навчальний заклад - 5 років, місце зберігання архів

коледжу.
3.17. Студенти заочної форми навчання мають право здавати сесії достроково.
Для цього потрібно написати заяву на ім’я завідувача відділення, де повинні бути
вказані об’єктивні причини щодо дострокової здачі поточної заліково-
екзаменаційної сесії. З дозволу завідувача відділення, студент отримує листок

надання індивідуальних консультацій, де викладачі навчальних дисциплін своїм
підписом засвідчують надання індивідуальних консультацій щодо складання
іспиту чи заліку, передбачених навчальним планом та графіком освітнього
процесу на заочній формі організації навчання. У цьому випадку студент отримує
індивідуальну відомість на складання заліку чи екзамену.

3.18. Курсові роботи з окремих дисциплін виконуються на основі навчального
плану, керівники курсових робіт зобов’язані надавати консультації та методичні
інструкції студентам заочної форми навчання в доступній їм формі (написання
курсових робіт може здійснюватися за місцем проживання дистанційно з
періодичним консультуванням і звітуванням у наукового керівника). Теми

курсових робіт затверджуються наказом по коледжу. Курсові роботи знищуються
через рік, про що складається акт знищення робіт із зазначенням їх переліку і
прізвищ студентів.
3.19. Студенти заочної форми навчання випускних курсів зобов’язані пройти
переддипломну практику, передбачену начальним планом. Строки проходження

практики вказуються в графіку навчального процесу. У результаті, студенти
повинні підготувати та захистити звіти з практики.
3.20. До складання державних екзаменів та захисту дипломних проєктів
допускаються студентіи, які успішно завершили теоретичне навчання на

відповідному рівні підготовки (атестовані з усіх дисциплін навчального плану).
3.21. Державні екзамени та захист дипломних проектів студентами заочної форми
навчання проводиться на загальних підставах державною екзаменаційною
комісією відповідної спеціальності за затвердженим графіком державної атестації
і наказом директора коледжу про допуск студентів до відповідної державної

атестації.
3.22. Студенти, які успішно склали державні екзамени (захистили дипломні
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проєкти) рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється відповідний

освітній ступінь та видається документ про освіту європейського зразка.
3.23. Студента, які отримали підсумкові оцінки «відмінно» не менше , як 75
відсотків від усіх навчальних дисциплін та індивідуальних занять,
передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та
індивідуальних завдань оцінки «добре», захистили курсову роботу та

переддипломну практику з оцінкою «відмінно», склали державні екзамени
(захистили дипломні проєкти) з оцінками «відмінно», видається документ про
освіту з відзнакою.
3.24. Індивідуальне інформування студентів (листування) на заочному відділення
здійснюється через електронну пошту.

4. Відрахування, переривання навчання, поновлення та перевід студентів
4.1. Відрахування, переривання навчання, поновлення та перевід студентів
заочної форми навчання здійснюється згідно з Положенням про організацію
освітнього процесу в КПЕФК Луцького НТУ та Положенням про порядок

відрахування, переривання навчання, поновлення та перевід студентів у
Ковельському промислово-економічному фаховому коледжі Луцького НТУ.
4.2. Студент заочної форми навчання може бути відрахований з числа студентів
коледжу в таких випадках:

- за власним бажанням;

- у зв'язку з переведенням до іншого закладу вищої освіти;
- за академічну неуспішність;
- за невиконання індивідуального навчального плану в обсязі та/або

строках, визначених положенням про організацію освітнього процесу в закладі

освіти;
- порушення академічної доброчесності;

- інші види передбачені законом.

4.3. Якщо студент завчасно не попередив адміністрацію коледжу про причину

відсутності на сесії, його відраховують з числа студентів за неявку на сесію.
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4.4. Студенти, які за результатами навчання на курсі отримали оцінки

«незадовільно», чи не ліквідували академічних заборгованостей у встановлені

граничні терміни, підлягають відрахуванню з коледжу за академічну

неуспішність без попередження.

4.5. Студенти, які при складанні державного екзамену або при захисті

дипломного проєкту отримали незадовільну оцінку відраховуються із закладу

освіти і їм видається академічна довідка.

4.6. Поновлення та переведення на заочну форму навчання у коледжі

відбувається під час літніх канікул.

4.7. Особа, яка бажає поновитись на заочне навчання в коледж, заздалегідь подає

заяву на ім’я директора та академічну довідку для визначення академічних

розбіжностей з навчальним планом за обраною спеціальністю. Загальна

академічна різниця не повинна перевищувати навчального обсягу одного

семестру. В іншому випадку поновлення можливе лише на нижчий курс за умови

наявності вакантного місця.

4.8. Ліквідація академічної різниці на заочній формі навчання здійснюється до

початку сесії.

4.9. Поновлення студентів на перший курс закладів вищої освіти забороняється .
Директор коледжу має право поновити на другий курс студентів, які були
виключені з першого курсу, за умови ліквідації ними академічної заборгованості
до початку навчальних занять.

5. Прикінцеві положення
5.1. Положення про заочну форму навчання Ковельського промислово-
економічного фахового коледжу Луцького НТУ укладено згідно з діючими
нормативно-правовими актами України у галузі вищої освіти.
5.2. Вимоги цього Положення обов’язкові для виконання всіма учасниками

освітнього процесу в Ковельському промислово-економічному фаховому коледжі
Луцького НТУ.
5.3. Контроль за дотриманням вимог цього Положення покладається на
заступника директора з навчальної роботи, завідувачів відділень, голів випускних
методичних комісій та викладачів.
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