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Про внесення змін у навчальний процес
з надання другої вищої освіти

З метою удосконалення самостійної роботи слухачів центру
післядипломної освіти, які отримують другу вищу освіту за заочною та
денною формами навчання, організації ефективної роботи центру
післядипломної освіти СумДУ, підвищення якості надання освітніх
послуг для отримання другої вищої освіти (згідно рішення Вченої ради
СумДУ від 08.09.2011 р. )
НАКАЗУЮ
1. Для спеціальностей, за якими надається друга вища освіта за
заочною та денною формами навчання, з дисциплін, навчальний цикл
яких розпочинається у весняному семестрі 2011-2012 н.р., відмінити
існуючу форму контролю самостійної роботи студентів  контрольні
роботи. Кафедрам СумДУ, які задіяні в навчальному процесі зі слухачами
центру післядипломної освіти (далі – ЦПО) розробити методику
організації самостійної роботи студентів та її контролю – тестування, яке
здійснювати за рахунок навчально-методичної роботи викладача (другої
половини дня)
2. Привести тривалість переддипломної практики у навчальних планах
всіх спеціальностей для отримання другої вищої освіти до єдиного
терміну – чотири тижні. Встановити для всіх дисциплін однаковий обсяг
аудиторних годин індивідуальної роботи студента (ІРС) – 2 год в
загальному обсязі викладання навчальної дисципліни.

3. Викладання дисциплін, що розпочато в осінньому семестрі 20112012 н.р. (двосеместрові або установча сесія вже проведена) завершити за
прийнятими раніше технологіями і нормами. При цьому розповсюдити
дію п.1 наказу на ці дисципліни з весняного семестру 2011-2012 н.р.
4. Завідуючим кафедр, що задіяні у навчальному процесі зі слухачами
ЦПО, до 01.12.2011 р. розробити тестові завдання і затвердити навчальні
програми дисциплін.
5. Матеріали контрольних заходів, передбачених навчальним планом з
дисципліни (тестування), зберігати на кафедрі за нормами, що були
визначені для зберігання контрольних робіт.
6. Навчально-методичному відділу (доц. Коротченко В.Л.) до 1
листопада 2011 р. внести зміни до робочих навчальних планів відповідно
до розділів 1-2 даного наказу.
7. Навчально-організаційному відділу (Становова В.І.) до 1 листопада
2011 р. здійснити перерахунок обсягів навчальних доручень на весняний
семестр 2011-2012 н.р. у відповідності до змін у навчальних планах та
відповідно до «Положення про формування штатного розпису
професорсько-викладацького штату кафедр СумДУ (нова редакція)»,
затвердженого рішенням Вченої ради від 13 листопада 2008 р. (додаток
№2 до наказу), змін №2 до «Положення про розрахунок штатних одиниць
та оплату праці викладачів, що викладають дисципліни англійською
мовою» (додаток №3 до наказу).
8. Начальнику навчально-організаційного відділу (Руденко О.Б.)
відповідно до проведених розрахунків, до 10 листопада 2011 р.
перезатвердити та довести до відома зав. кафедр обсяг погодинного
фонду на весняний семестр 2011-2012 н.р.
9. Зав. кафедр (в разі потреби) внести зміни щодо розподілу
навчальних доручень на весняний семестр 2011-2012 н.р.. Остаточне
уточнення заповнення штату кафедр як штатними викладачами, так і
сумісниками, здійснити до 1 грудня 2011 р. наданням відповідних
службових записок.
10. Проректору з науково-педагогiчної роботи та питань фiнансовоекономiчної діяльності Касьяненку В.О. і директору ЦПО
Євдокимову А.В. до 1 грудня 2011 р. запропонувати зміни до Положення
про порядок фінансування діяльності з перепідготовки фахівців у СумДУ.
11. Начальнику загального відділу Кучерук Д.В. довести цей наказ в
електронному вигляді до кафедр економіки, економічної теорії,
маркетингу, фінансів, управління, комп’ютерних наук, моделювання
складних систем, математичного аналізу і методів оптимізації, права,
іноземних мов.
12. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора
Касьяненка В.О.

Ректор

А.В.Васильєв

ПРОЕКТ НАКАЗУ ВНОСИТЬ:
Директор ЦПО

ПОГОДЖЕНО:
Перший проректор:

_____________ А.В. Євдокимов

______________В.Д. Карпуша
Проректор:
_____________В.О. Касьяненко
Начальник навчально–
методичного відділу:
______________В.Л. Коротченко
Начальник навчальноорганізаційного відділу:
_______________О. Б. Руденко

