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м. Суми

№0390–І

Про організацію
паралельного навчання
за заочною (дистанційною)
формою

3 метою розширення можливостей здобувачів вищої освіти університету щодо
вибору навчальних траєкторій. що мають міждисциплінарний характер, забезпечення
їх успішності у подальшому працевлаштуванні, сприяння розвитку академічної та
професійної мобільності
НАКАЗУЮ:
1. Запровадити в університеті систему паралельного навчання здобувачів ступеня
бакалавр, а саме одночасного навчання за двома спецiальностями (освітніми
програмами):
− базовою – за денною формою навчання;
− іншою спеціальністю (освітньою програмою) за заочною або дистанційною
формою.
2. Визначити. що паралельне навчання за заочною (дистанційною) формою може
організовуватися для осіб. які вже здобувають в СумДУ ступень бакалавра за денною
формою, успішно виконали навчальний план першого року навчання (першого курсу)
за базовою спеціальністю та виявили бажання одночасно здобувати ступень
бакалавра за іншою спеціальністю за заочною або дистанційною формою за
паралельною освітньою програмою.
3. 3 метою забезпечення можливостей для отримання вищої освіти одночасно за
двома освітніми програмами та оптимізації навчального навантаження студентів
керуватися такими принципами формування навчальних планів освітніх програм
паралельного навчання та трансферу кредитів за ними (перезарахування результатів
навчання):

3.1. Формування навчальних планів освітніх програм паралельного навчання у
частині переліку дисциплін, структурно-логічної схеми підготовки, загальних обсягів
навчального навантаження (кількості кредитів) за дисциплінами та за навчальним
планом (240 кредитів), закріплення дисциплін за кафедрами, форм контролю (іспитів
та заліків) здійснювати відповідно до діючих навчальних планів денної форми
навчання з урахуванням специфіки форми навчання (заочної або дистанційної) в
частині обсягів аудиторних занять та звітності (курсові проекти (роботи), контрольні
роботи). При визначені структури планів керуватися рішенням вченої ради
університету з питання «Особливості організації освітныого процесу та формування
навчальних планів у 2015/2016 навчальному році» від 9 квітня 2015 р.;
3.2. До обов’язкової частини (з загальним обсягом 180 кредитів) навчальних планів
паралельного навчання включати навчальні дисципліни, що формують загальні
компетентності, з загальним обсягом навчального навантаження за навчальними
планами 2015 року 14 кредитів (дисципліни «Українознавство», «Іноземна мова»,
«Філософія» – з навантаженням відповідно 5, 6 та 3 кредити), за навчальними
планами 2016 року прийому – 15 кредитів (дисципліни «Українознавство», «Іноземна
мова», «Філософія» – з обсягом навантаження 5 кредитів кожна);
3.3. Вибіркову компоненту паралельної освітньої програми загальним обсягом
60 кредитів формувати з навчальних дисциплін базової освітньої програми, у тому
числі з:
− дисциплін за вибором студентів загальним обсягом 10 кредитів – дисципліна
гуманітарного циклу та дисципліна фахової підготовки іншої спеціальності з
обсягом навантаження 5 кредитів кожна;
− фахових дисциплін обов’язкової частини базової освітньої програми з загальним
обсягом навчального навантаження 50 кредитів. При цьому встановити, що
перелік фахових дисциплін визначається керівниками відповідних робочих
проектних груп;
3.4. Визначити, що за рішенням Ради з якості відповідного інституту (факультету) у
вибірковій компоненті фахової підготовки навчальних планів основних освітніх
програм може виділятися певна частина обсягу навчального навантаження для
формування окремих навчальних траєкторій з дисциплін обов’язкової частини
навчальних планів паралельного навчання.
3.5. Встановити, що результати навчання за базовою освітньою програмою з
дисциплін, які є складовими навчального плану паралельного навчання, але успішно
опановані студентом до вступу на навчання за паралельною програмою, підлягають
перезарахуванню відповідно до Положення про переведення,. відрахування та
поновлення студентів Сумського державного університету. Трансфер кредитiв
(перезарахування результатів навчання) також може здійснюватися за іншими
дисциплінами, які не входять до навчального плану паралельного навчання, за умови
відповідності результатів навчання дисциплінам програми паралельного навчання.

4. 3 врахуванням п. 3 цього наказу встановити термін навчання за освітніми
програмами паралельного навчання – 3 роки (36 місяців) з максимальним обсягом
навантаження студентів за паралельною освітньою програмою 166 кредитів за
навчальними планами 2015 року прийому, 165 кредитів – за навчальними планами
2016 року прийому.
5. Визначити перелік спеціальностей (перелік 2015 року/перелік 2006 року), за
якими паралельне навчання може здійснюватися заочно або дистанційно, а саме:
− 035 Філологія /6.020303 Філологія
− 051 Економіка, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
/6.030504 Eкономіка підприємства;
− 061 Журналістика / 6.030301 Журналістика;
− 072 Фінанси, банківська справа та страхування/6.030508 Фінанси і кредит;
− 073 Менеджмент, 074 Публічне управління та адміністрування
− 16.030601 Mенеджмент;
− 075 Mаркетинг /6.030507 Маркетинг;
− 081 Право / 6.030401 Правознавство;
− 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології /6.040302 Інформатика,
6.050101 Комп’ютерні науки.
6. Затвердити Перелік базових спеціальностей, за якими може здійснюватися
підготовка за програмами паралельного навчання (Додаток 1).
7. Визначити, що у якостi пілотного впровадження, на навчання за паралельними
освітніми програмами можуть прийматися студенти другого курсу денної форми
навчання, які навчаються за базовими спеціальностями відповідно до Переліку
наведеному у Додатку 1 цього наказу.
8. Прийом для навчання за освітніми програмами паралельного навчання
здійснювати відповідно до Правил прийому до СумДУ за результатами вступних
випробувань за умови, що кількість oсіб, які попередньо виявили бажання навчатися за
програмою паралельного навчання, як правило, становить не менше 15.
9. Встановити, що студенти, які навчалися за програмами паралельного навчання, та
відраховані з базової спеціальності, за відповідною заявою студента можуть
продовжити навчання за заочною або дистанційною формою навчання за
спеціальністю базової освітньої програми або програми паралельного навчання. При
вирішенні процедурних питань щодо зарахування таких студентів для продовження
навчання керуватися Положенням про переведення, відрахування та поновлення
студентів Сумського державного університету.

10. Визначити нижченаведені обов’язки структурних підрозділів з питань
організації та реалізації паралельного навчання в СумДУ, які повинні здійснюватися в
терміни визначені відповідними документами нормативної бази університету, a cаме:
• Організаційно-методичного управління:
− навчально-методичний відділ – погодження структурно-лoгiчної схеми та
профілю освітньої програми паралельного навчання;
− навчально-організаційний відділ – розроблення графіків навчального процесу.
• Центра заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання:
− розроблення навчальних планів (з залученням відповідних інститутів
(факультетів)), подання їх до затвердження у встановленому порядку та поточне
супроводження, у тому числі в АСУ «Навчальні плани»;
− підготовка пропозицій для навчально-організаційного відділу щодо розроблення
графіків навчального процесу;
− організація та проведення спільно з інститутами (факультетами)
профорієнтаційної роботи щодо залучення студентів денної форми для навчання
за паралельними освітніми програмами;
− oрганізація прийому документів та зарахування студентів;
− наповнення бази ЄДЕБО та підтримка в актуальному стані iнформації про
студентів, які навчаються за паралельними освітніми програмами за заочною
(дистанційною) формою;
− проведення процедур перезарахування результатів
кредитів) з дисциплін визначених п. 3.5 цього наказу;

навчання

(трансферу

− opганізація реєстрації студентів в «Особистому кабінеті» для вивчення
вибіркових дисциплін, визначених п. 3.3 цього наказу, у тому числі аналіз та
обробка інформації модуля АСУ «Індивідуальна траєкторія навчання».
• Відповідних інститутів (факультетів):
− проведення спільно з ЦЗДВН профорієнтаційної роботи щодо залучення
студентів денної форми для навчання за паралельними освітніми програмами;
− надання методичної допомоги та безпосередня участь спільно з ЦЗДВН в
розробленні навчальних планів;
− opганізація реєстрації студентів в «Особистому кабінеті» для вивчення
вибіркових дисциплін окремих навчальних траєкторій, визначених п. 3.4 цього
наказу, у тому числі аналіз та обробка інформації модуля АСУ «Індивідуальна
траєкторія навчання».
11. 3 метою організації паралельного навчання здобувачів ступеня бакалавр за
заочною (дистанційною) формою в 2016/17 навчальному році вжити таких заходів:

11.1. Директору ЦЗДВН:
− організувати розроблення навчальних планів паралельного навчання та
затвердити їх у встановленому порядку до 10.06.2016 р.;
− сумісно з заступниками деканів з заочно-дистанційної форми навчання
відповідних інститутів (факультетів) в термін до 30.09.2016 р. провести серед
студентів денної форми СумДУ рекламно-інформаційну кампанію щодо переваг
паралельного навчання;
11.2. Начальнику планово-фінансового відділу Новітченко Т. С. сумісно з
начальником відділу договірних відносин Ковбасюк М. Г. в термін до 15.06.2016 р.
розробити кошториси надання освітніх послуг, розрахувати вартість навчання за
кожною спеціальністю паралельного навчання та затвердити у встановленому порядку.
11.3. Начальнику навчально-організаційного відділу Руденко О. Б. до 30.06.2016 р. за
пропозиціями директора ЦЗДВН Мелейчука С. С. розробити та затвердити у
встановленому порядку графіки навчального процесу для спеціальностей
паралельного навчання.
12. Заступнику начальника загального відділу Акименко Л.В. довести цей наказ у
електронному вигляді до відома директорів інститутів (центрів), деканів факультетів
та інших керівників структурних підрозділів, які вказані у наказі.
13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науковопедагогічної роботи Бріжатого О. В.

Ректор

А.В. Васильєв

ПРОЕКТ НАКАЗУ ВНОСИТЬ:

ПОГОДЖЕНО

Начальник ОМУ

Перший проректор

___________ В.Б. Юскаєв

___________ В.Д. Карпуша

Директор ЦЗДВН

Проректор з навчальнопедагогічної роботи та ФЕД

___________ С.С. Мелейчук

___________ В.О. Касьяненко
Проректор з навчальнопедагогічної роботи
___________ О.В. Бріжатий

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор Сумського державного університету
_____________________ А.В. Васильєв
29 травня 2016 р.
Додаток 1 – Перелік базових спеціальностей (перелік 2015 року / перелік 2006 року)

122 Комп’ ютерні науки та
інформаційні технології
/ 6.050101 Комп’ ютерні науки

122 Комп’ ютерні науки та
інформаційні технології
/ 6.040302 Інформатика

081 Право
/ 6.030401 Правознавство

073 Менеджмент, 074 Публічне
управління та адміністрування
/ 6.030601 Менеджмент

072 Фінанси, банківська справа та
страхування
/ 6.030508 Фінанси і кредит
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061 Журналістика
/ 6.030301 Журналістика

075 Маркетинг
/ 6.030507 Маркетинг

1
Факультет ЕЛІТ
113 Прикладна математика,
/ 6.040301 Прикладна математика
122 Комп’ютерні науки та інформаційні
технології
/ 6.040302 Інформатика
141 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
/6.050701 Електротехніка та
електротехнології
151 Автоматизації та комп’ютерноінтегровані технології / 6.050201 Системна
інженерія
171 Електроніка
/ 6.050802 Електронні пристрої та системи
ІФСК
035 Філологія
/ 6.020303 Філологія
061 Журналістика
/ 6.030301 Журналістика

035 Філологія
/ 6.020303 Філологія

Базові спеціальності

051 Економіка, 076
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність / 6.030504
Економіка підприємства

Спеціальності паралельного навчання

1
061 Журналістика
/ 6.030302 Реклама і зв’язки з
громадськістю
Юридичний факультет
081 Право
/ 6.030411 Правознавство
ННІ ФЕМ ім. О.Ф. Балацького
051 Економіка, 076 Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність / 6.030504
Економіка підприємства
056 Міжнародні економічні відносини
/ 6.030503 Міжнародна економіка
072 Фінанси, банківська справа та
страхування
/ 6.030508 Фінанси і кредит
073 Менеджмент, 074 Публічне управління
та адміністрування / 6.030601 Менеджмент
075 Маркетинг
/ 6.030507 Маркетинг
Факультет ТЕСЕТ
113 Прикладна математика
/ 6.040202 Механіка
113 Прикладна механіка
/ 6.050502 Інженерна механіка
132 Матеріалознавство
/ 6.050403 Інженерне матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
/ 6.050503 Машинобудування
142 Енергетичне машинобудування
/ 6.050604 Енергомашинобудування
144 Теплоенергетика
/ 6.050601 Теплоенергетика
183 Технології захисту навколишнього
середовища / 6.040106 Екологія, охорона
навколишнього середовища та
збалансоване природокористування
Директор ЦЗДВН
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С. С. Мелейчук

ПОГОДЖЕНО:
Проректор з навчальнопедагогічної роботи
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