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1 Загальні положення
1.1 Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання (далі −
Центр, ЦЗДВН), місце знаходження м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, є
структурним підрозділом Сумського державного університету (далі −
СумДУ) без права юридичної особи.
Повна назва ЦЗДВН англійською мовою – Centre of extramural and
distance education.
ЦЗДВН має печатку з власним найменуванням, штамп, власну емблему.
1.2 У своїй діяльності ЦЗДВН керується чинним законодавством
України,

нормативною

базою

загальнодержавного

та

внутрішньоуніверситетського рівня, даним Положенням, наказами та
розпорядженнями відповідних посадових осіб. У Положенні і безпосередній
діяльності враховуються зокрема вимоги таких нормативних документів (зі
змінами та доповненнями):
− Закону України «Про вищу освіту»;
− «Положення про дистанційне навчання», затверджене Наказом МОН
України;
− «Положення про організацію освітнього процесу в СумДУ»;
− «Положення про територіальний центр дистанційних комунікацій
СумДУ».
1.3 З метою регламентування та упорядкування різновидів діяльності
ЦЗДВН можуть укладатися інші нормативні документи, які затверджуються
у встановленому порядку.
1.4 Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству,
загальнодержавній та внутрішньоуніверситетській нормативній базі.

МОН
України
СумДУ

Положення про Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм
навчання при Сумському державному університеті

Стор. 4
Версія 03

1.5 Положення розміщується в електронному Реєстрі основної діючої
нормативної бази системи забезпечення якості вищої освіти СумДУ, що є
складовою розділу загальної інформації офіційного сайту університету.
2 Головна мета діяльності та основні завдання
2.1 Головною метою діяльності ЦЗДВН є організація та здійснення
цілеспрямованої освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти
без відриву від виробництва (заочна, дистанційна та вечірня форми
навчання).
Заочне навчання − це спосіб організації навчання, який передбачає
реалізацію освітнього процесу шляхом поєднання навчальних занять і
контрольних заходів під час короткочасних сесій та самостійного оволодіння
освітньою програмою в період між ними.
Дистанційне навчання − це індивідуалізований процес одержання
компетентностей здобувачами вищої освіти, що здійснюється як у
синхронному, так і в асинхронному режимах між віддаленими один від
одного учасниками освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, яке
функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційнокомунікаційних технологіях.
Вечірнє навчання – це спосіб організації навчання здобувачів вищої
освіти, як правило без відриву від виробництва, що передбачає проведення
навчальних занять та практичної підготовки не менше 30 тижнів упродовж
навчального року та не співпадає в часі з роботою за основним місцем.
2.2 Основними завданнями ЦЗДВН, спрямованими на реалізацію мети, є:
− здійснення інформаційної та профорієнтаційної діяльності;
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– забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти за широким
переліком спеціальностей та освітніх програм освітніх рівнів «бакалавр» та
«магістр» відповідно до Правил прийому СумДУ;
− організація навчального процесу з контингентом осіб, що навчаються
без відриву від виробництва;
− провадження освітньої діяльності, яка включає організаційнометодичну та навчальну діяльність;
– організація розроблення та затвердження у встановленому порядку
навчальних планів, освітніх програм, за якими оголошується прийом за
заочною та (або) дистанційною формою навчання;
− проведення інформаційної діяльності щодо можливостей отримання
вищої освіти без відриву від виробництва, одночасного навчання за двома
спеціальностями;
− вивчення світового досвіду підготовки здобувачів вищої освіти без
відриву від виробництва та можливості їх імплементації у діяльність
університету, координація та методична робота із вдосконалення та розвитку
заочної, дистанційної форм навчання для всіх, у тому числі позабазових,
відокремлених структурних підрозділів університету;
− розвиток дистанційного навчання в університеті відповідно до
сучасних підходів в освіті;
− сприяння розвитку системи електронного навчання в університеті
шляхом реалізації змішаного навчання, що передбачає у тому числі вивчення
окремих дисциплін чи їх модулів студентами денної форми за допомогою
технологій дистанційного навчання та ін.;
− забезпечення можливості отримання другої вищої освіти за заочною
(дистанційною, вечірньою) формою навчання.
2.3

Навчання

за

заочною

(дистанційною,

вечірньою)

формою

здійснюється за кошти державного бюджету, а також за кошти юридичних і
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фізичних осіб на підставі договорів між здобувачами вищої освіти та
університетом.
2.4 Особи, які навчаються у ЦЗДВН, мають статус студента, і на них
поширюються права і обов’язки, які визначені чинним законодавством.
2.5 До контингенту осіб, які навчаються безпосередньо у ЦЗДВН, не
входить контингент студентів-заочників, які навчаються у Конотопському та
Шосткинському інститутах, фахових коледжах СумДУ.
2.6 Особи, які перервали навчання у ЗВО, можуть бути поновлені на
навчання

на

умовах,

передбачених

«Положенням

про

переведення,

відрахування та поновлення здобувачів у СумДУ».
2.7 ЦЗДВН є головним координаційним та методичним центром із
вдосконалення та розвитку заочної та дистанційної форм навчання для всіх,
у тому числі позабазових відокремлених структурних підрозділів СумДУ.
3 Права та обов’язки ЦЗДВН
3.1 Права ЦЗДВН:
− за розподілом повноважень ректора готувати та затверджувати у
встановленому

порядку

накази

щодо

відряджень

викладачів

до

територіальних центрів дистанційних комунікацій (ТЦДК) та відповідних
звітів про використання коштів на відрядження;
− надавати платні освітні послуги у відповідності до чинного
законодавства;
− за дорученням ректора вступати у договірні відносини з державними
та приватними організаціями;
− складати та затверджувати у встановленому порядку плани робіт
Центру, приймати рішення щодо ресурсного забезпечення;
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права

передбачені

чинним

законодавством,

Статутом

університету та Положенням про Центр.
3.2 Обов’язки ЦЗДВН:
− дотримання норм Статуту університету, даного Положення та чинного
законодавства України;
− забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти за заочною
(дистанційною, вечірньою) формою навчання відповідно до Стандартів
освітньої діяльності та вищої освіти;
− створення умов для такого навчання здобувачів вищої освіти, за якого
забезпечується вільний вибір форм навчання (заочна, дистанційна, вечірня)
та видів організації навчання (одночасне навчання за двома спеціальностями
(паралельне

навчання)

та

ін.),

підвищення

ефективності

організації

освітнього процесу.
4 Організаційна структура
4.1 До структури ЦЗДВН входять такі підрозділи:
− деканат по роботі зі студентами заочної форми навчання;
− деканат по роботі зі студентами дистанційної форми навчання;
− методичний відділ;
− відділ з питань переведення, відрахування та поновлення на навчання;
– територіальні центри дистанційних комунікацій.
4.2 У структурі ЦЗДВН діє консультативно-дорадчий орган Рада із
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ЦЗДВН.
4.3 Структура ЦЗДВН та зміни в ній визначаються наказами ректора.
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5 Управління та кадрове забезпечення
5.1

Керівництво

Центром

здійснює

директор

ЦЗДВН,

який

призначається на посаду наказом ректора із числа штатних науковопедагогічних працівників, які мають науковий ступінь, вчене звання,
підпорядковується ректору і в частині оперативного управління – проректору
за розподілом повноважень та функціональних обов’язків.
5.2 Чисельність працівників ЦЗДВН, їх посадові оклади встановлюються
відповідно до штатного розпису, затвердженого ректором.
5.3

Функціонування

ЦЗДВН

забезпечується

його

штатними

співробітниками, а у разі потреби − іншими особами на умовах сумісництва
або шляхом укладання цивільно-правових договорів та угод.
5.4 В управлінській структурі ЦЗДВН наказами ректора можуть
передбачатися посади або покладання обов’язків щодо виконання функцій
заступників директора ЦЗДВН (по роботі зі студентами базового ЗВО, по
роботі з ТЦДК, з методичної роботи, профорієнтаційної діяльності,
інформатизації тощо), керівників ТЦДК та відділів за відповідними
напрямами діяльності тощо.
5.5 Розподіл повноважень посадових осіб ЦЗДВН та їх підпорядкування
визначається наказами ректора.
5.6 Посадові інструкції працівників ЦЗДВН укладаються директором
ЦЗДВН, погоджуються та затверджуються у встановленому порядку.
5.7 Заступники директорів (деканів), завідувачі та викладачі кафедр
базових (з денною формою навчання) інститутів (факультетів) СумДУ, які
проводять навчальний процес із контингентом студентів, який закріплений за
ЦЗДВН,

підпорядковуються

функціонально,

не

відповідним

змінюючи

при

посадовим

цьому

чинного

особам

ЦЗДВН

організаційного
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підпорядкування згідно з діючою організаційно-управлінською структурою
СумДУ.
6 Організація діяльності ЦЗДВН
6.1 Діяльність ЦЗДВН здійснюється відповідно до затверджених планів
роботи.
6.2 Про свою роботу ЦЗДВН звітує у встановленому для структурних
підрозділів СумДУ порядку.
6.3 У межах своїх повноважень ЦЗДВН здійснює організаційні заходи та
контроль за відповідними напрямами діяльності структурних підрозділів
університету.
6.4 До основних видів навчальної діяльності ЦЗДВН належить:
− комплектування навчальних груп за курсами, призначення старост
груп, проведення організаційних зборів зі студентами;
−

розробка

графіку

навчального

процесу,

складання

розкладу

настановних та екзаменаційних сесій, організація та контроль ходу їх
проведення;
− контроль навчального процесу у семестрі (проведення занять
викладачами), проведення заходів, спрямованих на підвищення якості
навчання студентів ЦЗДВН;
− участь у роботі та контроль роботи екзаменаційних комісій,
організація випуску;
− контроль виконання умов контракту студентами Центру, внесення
пропозицій щодо вартості навчання студентів;
− вирішення питань поселення студентів на час настановної та
екзаменаційної сесій;
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− розроблення та затвердження навчальних планів за заочною та
дистанційною формами навчання;
− контроль та узгодження робочих програм дисциплін за заочною та
дистанційною формами навчання;
− контроль забезпеченості студентів навчально-методичною літературою
у бібліотеці СумДУ, контроль складання та виконання планів навчальнометодичних видань для студентів ЦЗДВН;
− контроль за розробкою дистанційних курсів та участь у створенні
каталогу дистанційних курсів, контроль матеріально-технічної підтримки
дистанційного навчання;
− перевірка стану і розвитку навчально-матеріальної бази (наявність
аудиторного фонду, створення навчальних лабораторій і спеціалізованих
аудиторій);
−

контроль

інформаційної

прозорості

діяльності

інститутів

та

факультетів щодо змісту та організації навчального процесу за заочною
(дистанційною) формою навчання;
− участь у підготовці матеріалів для ліцензування та підготовці
необхідних матеріалів для атестації дистанційних курсів;
− організація і підготовка необхідної документації для створення та
функціонування ТЦДК;
− контроль дотримання нормативно-правових актів щодо дистанційної
форми навчання;
− аналіз та контроль обсягів навантаження студентів самостійною
роботою, розробка нових форм і методів планування та контролю
самостійної роботи студентів, контроль системи прийняття та зберігання
курсових та контрольних робіт студентів ЦЗДВН;
− узгодження штату викладачів для виконання навчальних доручень за
заочною формою у Центрі та за дистанційною формою у системі
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навчання,

контроль

виконання

навчальних

доручень

викладачами, затвердження табелів погодинної оплати викладачів;
− складання планів роботи Ради з якості ЦЗДВН.
6.5 Інші види діяльності ЦЗДВН можуть визначатися іншими
нормативними документами університету та відповідними наказами.
7 Організація та зміст освітнього процесу
7.1 Порядок організації освітнього процесу у ЦЗДВН реалізується
відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у СумДУ» (зі
змінами).
7.2 Навчання у Центрі здійснюється за заочною, дистанційною та
вечірньою формами навчання за навчальними планами та програмами, що
затверджуються у встановленому порядку.
7.3 Зміст та терміни навчання визначаються Державними стандартами
вищої освіти та відповідають змісту і термінам навчання за денною формою з
урахуванням специфіки заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання.
7.4 Перелік дисциплін, кількість кредитів навчальних дисциплін, форми
контролю у навчальних планах заочної (дистанційної) форми повинні
відповідати навчальним планам денної форми, враховуючи специфіку
заочної та дистанційної форм навчання у частині планування індивідуальних
домашніх завдань та інших особливостей, викладених у даному Положенні.
7.5 Навчальний процес за заочною та дистанційною формами
здійснюється відповідно до цього Положення і реалізується під час
настановних та екзаменаційних сесій, міжсесійного періоду. Під час сесій
проводяться усі види навчальної діяльності (лекції, практичні, лабораторні та
семінарські заняття, консультації за розкладом та контрольні заходи).
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7.6 Сесія − це частина навчального року, впродовж якої здійснюються
усі види навчальної роботи, передбачені навчальним планом (навчальні
заняття (лекції, практичні, лабораторні роботи, семінарські, індивідуальні
заняття, консультації), виконання індивідуальних завдань та контрольні
заходи)).
7.7 Сумарна тривалість сесій для здобувачів вищої освіти вечірньої та
заочної, форм навчання визначається, виходячи з обсягу додаткових
оплачуваних відпусток для осіб, які поєднують роботу з навчанням в
університеті.

Тривалість

таких

відпусток

регламентується

загальнодержавною нормативною базою (Закон України «Про відпустки» (зі
змінами), Постанова Кабінету Міністрів України № 634 від 28.06.97 р. «Про
порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які
навчаються у вищих навчальних закладах за вечірньою та заочною формами
навчання») і становить:
− 30 календарних днів на навчальний рік − на першому та другому
курсах для здобувачів вищої освіти, які здобувають освітній рівень
«бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти;
− 40 календарних днів на навчальний рік − на третьому та наступних
курсах для здобувачів, які здобувають освітній рівень «бакалавр» на основі
повної загальної середньої освіти, на першому і наступних курсах
скороченого терміну навчання для здобувачів вищої освіти, які здобувають
освітній рівень «бакалавр» на основі диплома «молодшого спеціаліста»
(«молодшого бакалавра»), а також на всіх навчальних курсах для здобувачів
освітнього рівня «магістр».
7.8 Міжсесійний період − частина навчального року, впродовж якої
здійснюється самостійна навчальна робота студента, а також індивідуальна
робота під керівництвом викладача. З метою забезпечення ефективної та
систематичної самостійної роботи студентів заочної форми у міжсесійний
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період можуть проводитися консультаційні роботи за розкладом, виконання
тестувань тощо.
7.9 Студенти заочної (дистанційної, вечірньої) форми навчання
звільняються від вивчення навчальних дисциплін і проходження контрольних
заходів з фізичної культури та військової підготовки, якщо вони не є
фаховими.
7.10 Оцінювання знань студента заочної форми навчання проводиться за
100-бальною шкалою та регламентується «Положенням про організацію
освітнього процесу в СумДУ».
7.11 Організація навчального процесу за заочною формою навчання
здійснюється відповідно до графіка навчального процесу на поточний
навчальний рік. Навчальний рік складається з двох настановних та двох
екзаменаційних сесій – для заочної форми навчання та однієї екзаменаційної
сесії – для дистанційної форми навчання.
7.12 Інформація щодо організації навчального процесу доводиться усім
студентам контингенту ЦЗДВН перед початком нового навчального року.
Довідка-виклик для проходження сесій, надана ЦЗДВН, є підставою для
надання студентові додаткової оплачуваної відпустки відповідно до чинного
законодавства України.
7.13 Студенти, які після проходження сесій мають більше трьох
незадовільних оцінок, відраховуються з університету.
7.13 Перезарахування результатів навчання здійснюється у Центрі
відповідно до «Положення про переведення, відрахування та поновлення
здобувачів у Сумському державному університеті».
7.14 Студентам заочної та дистанційної форм навчання, які виконали усі
вимоги навчального плану та пройшли підсумкову атестацію, рішенням
екзаменаційних комісій присвоюється кваліфікація та освітній рівень і
видається документ про освіту державного зразка.
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діяльності

територіальних

центрів

дистанційних

8.1 Територіальний центр дистанційних комунікацій є структурними
підрозділами СумДУ без статусу юридичної особи, створеними для
поширення та популяризації технологій дистанційного навчання під час
підготовки та перепідготовки фахівців, супроводження (допомоги в
організації) навчального процесу за дистанційними технологіями

із

закріпленим за ТЦДК контингентом, а також забезпечення проходження
курсів до підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.
8.2 Забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти на ТЦДК
здійснюється за навчальними планами та програмами, затвердженими у
встановленому порядку. Заняття проводяться відповідно до графіку
навчального процесу з організацією установчих (зі студентами ТЦДК),
лабораторних та екзаменаційних сесій. Виробничу практику, як правило,
студенти проходять на базі підприємств регіону. Виїзні консультації для
студентів регіону можуть проводиться викладачами на базі ТЦДК, у тому
числі викладачами базового ЗВО за допомогою засобів web-технологій через
онлайн студію.
8.3 Консультації зі студентами ТЦДК проводяться з використанням бази
ТЦДК та підприємств регіону, а в окремих випадках − бази СумДУ.
8.4 На ТЦДК ведеться журнал семестрового контролю, а семестрові
залікові та екзаменаційні відомості реєструються та зберігаються у ЦЗДВН.
8.5 Довідки на оплачувану відпустку здобувачам вищої освіти
оформляються

фахівцями

ТЦДК

та

підписуються

директором

або

заступниками директора ЦЗДВН.
8.6 Організація роботи ТЦДК під час установчих та екзаменаційних
сесій покладається на керівника ТЦДК.
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Контроль

навчального

процесу

та

семестрових

атестацій

покладається на відповідних посадових осіб ЦЗДВН.
9 Взаємодія ЦЗДВН з іншими структурними підрозділами СумДУ
9.1 З метою удосконалення організації діяльності університету із
забезпечення розвитку заочної (дистанційної) форми навчання та якості
підготовки здобувачів вищої освіти, посилення ролі базових інститутів
(факультетів) щодо організації та змісту навчального процесу, координації
діяльності щодо формування контингенту студентів заочної (дистанційної)
форми навчання наказом ректора створена Рада із забезпечення якості
освітньої діяльності та вищої освіти ЦЗДВН, яка очолюється директором, до
складу якої входять за посадами директор ЦЗДВН, директор організаційнометодичного центру технологій електронного навчання, директори ЦЗДВН
відповідних інститутів, центрів позабазових структурних підрозділів,
заступники директора ЦЗДВН, заступники директорів (деканів) базових
інститутів (факультетів) за заочною (дистанційною) формами, інші посадові
особи, вчений секретар Ради з якості ЦЗДВН. Склад комісії затверджується
наказом ректора.
9.2 Функції базових інститутів (факультетів) щодо організації роботи за
заочною (дистанційною) формою навчання полягають у наступному:
9.2.1 Організація та контроль роботи кафедр:
− з питань формування контингенту студентів заочної (дистанційної)
форми навчання за відповідними спеціальностями та спеціалізаціями;
− за якістю організації освітньої діяльності та вищої освіти за заочною
(дистанційною) формою навчання;
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− з питань розроблення та погодження у встановленому порядку
навчальних планів спеціальностей та освітніх програм заочної (дистанційної)
форми навчання;
− за якістю методичного забезпечення навчальних дисциплін за заочною
(дистанційною) формою, у т.ч. за планування та виконання плану видань
навчально-методичної літератури;
− за якістю організації та змісту самостійної роботи студента;
− за наявністю звітності самостійної роботи студентів за заочною
(дистанційною) формою навчання (курсові проєкти (роботи), контрольні,
розрахункові роботи та ін.);
− за своєчасною розробкою дистанційних курсів дисциплін навчальних
планів підготовки здобувачів вищої освіти;
− за вчасною розробкою та затвердженням робочих програм навчальних
дисциплін за заочною (дистанційною) формою навчання;
− за наповненням відповідних модулів системи АСУ «Університет»
електронними робочих програм навчальних дисциплін за заочною формою.
9.2.2 Проведення комплексної та системної роботи із розширення
переліку спеціальностей за заочною (дистанційною) формою навчання.
9.2.3 Формування та надання до ЦЗДВН пропозицій щодо змін у
навчальних планах за заочною (дистанційною) формою навчання, змін
розкладу занять тощо.
9.2.4 Участь у перевірках готовності кафедр до нового навчального року.
9.3

Координуючу

роль

у

вищезазначених

питаннях,

а

також

безпосередню організацію навчального процесу за заочною (дистанційною)
формою навчання у базовому ЗВО, позабазових підрозділах, ТЦДК залишити
за ЦЗДВН.
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10 Матеріально-технічне забезпечення та фінансово-господарська
діяльність
10.1 ЦЗДВН розміщується та функціонує на матеріально-технічній базі
СумДУ.
10.2 ЦЗДВН має право у встановленому порядку використовувати
матеріально-технічну базу та обладнання інших структурних підрозділів
університету.
10.3 Фінансово-господарська діяльність ЦЗДВН здійснюється відповідно
до «Положення про порядок фінансування заочної (дистанційної) форми
навчання

у

Сумському державному

університеті»,

затвердженого

у

встановленому порядку.
10.4 Центром відповідно до Постанови КМУ №796 від 27.08.2010р. «Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними
закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до
державної і комунальної форми власності» (зі змінами та доповненнями),
можуть надаватися стороннім організаціям та фізичних особам платні
послуги з підготовки дублікатів документів (студентського квитка, залікової
книжки, академічної довідки) та інші послуги, які визначаються наказами
ректора.
11 Прикінцеві положення
11.1 Положення набирає чинності з наступного дня після його
затвердження наказом ректора.
11.2 ЦЗДВН створюється, реорганізується або ліквідується наказом
ректора або наказом ректора за рішенням Вченої ради. У такому ж порядку
вносяться зміни та доповнення до Положення, затверджується його нова
версія або Положення скасовується.
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11.3 Відповідальність за актуалізацію Положення та контроль за
виконанням його вимог несуть посадові особи університету відповідно до їх
функціональних обов’язків.
11.4 Визначити такими, що втратили чинність «Положення про Центр
заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання при Сумському
державному університеті (версія 02), затверджена наказом ректора №0541-І
від 19.06.2014р.
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