Звіт про роботу відділу заочного та дистанційного
навчання у 2020 році
Навчальний процес за заочною формою в академії здійснюється згідно
із Законами України та нормативно-правовими актами, які регламентують
заочну форму навчання. Здобувати освіту за заочною формою навчання
мають право громадяни України незалежно від роду і характеру їх занять та
віку.
Прийом студентів здійснюється на конкурсній основі згідно з
Правилами прийому до академії, які розробляються приймальною комісією і
затверджуються вченою радою академії. На студентів заочної форми
навчання, які навчаються в академії, поширюються права та обов’язки, що
визначені Законом України «Про вищу освіту». Навчання за заочною
формою організовується за напрямами (спеціальностями) для різних ступенів
на підставі дозвільних документів, виданих академії Міністерством освіти і
науки України.
Тривалість навчання за заочною формою для здобуття певного
освітнього рівня визначається академією і не може перевищувати
нормативний термін для денної форми, визначений державним стандартом
вищої освіти, більше, ніж на 20 відсотків. Обсяг, структура та якість знань,
умінь і навичок студентів, які навчаються за заочною формою, мають
відповідати вимогам державних стандартів вищої освіти, встановлених для
відповідних освітніх рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей).
Навчання за заочною формою здійснюється за кошти Державного
бюджету України, а також на основі договорів, укладених між академією та
підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними або
фізичними особами в межах ліцензованого обсягу відповідного напряму
підготовки (спеціальності). Працівникам, які успішно навчаються без відриву
від виробництва за заочною формою, надаються додаткові відпустки
відповідно до Закону України «Про відпустки», Кодексу законів про працю
України.
Навчальний процес за заочною формою навчання в академії
організовується протягом календарного року – під час лабораторноекзаменаційних сесій і в міжсесійний період. Графік навчального процесу
складається на поточний навчальний рік з кожного напряму підготовки
фахівців (спеціальності). У графіку відображаються: лабораторноекзаменаційні сесії і терміни їх проведення; перелік навчальних дисциплін,
що вивчаються. Зміст навчальної дисципліни, її обсяг, послідовність

викладання та форми поточного і підсумкового контролю регламентуються
робочою програмою навчальної дисципліни, зміст якої уточнюється та
затверджується щорічно. Дотримання назв та обсягів нормативних
навчальних дисциплін відповідно до навчального плану, затвердженого в
установленому порядку з відповідного напряму підготовки (спеціальності) є
обов’язковим при організації навчального процесу студентів заочної форми
навчання.
Однією з особливостей заочної освіти є те, що більшість навчального
матеріалу, яка передбачена робочою програмою, виконується самостійно в
міжсесійний період. Термін часу, що планується на виконання самостійної
роботи, залежить від загальних обсягів робочої програми і визначається як
різниця між загальними обсягами та обсягом, який опрацьовується під час
аудиторних занять. Під час самостійної роботи студенти можуть
користуватися навчально-методичними засобами, а саме: підручниками,
навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій,
практикумами тощо.
У міжсесійний період студентам, які навчаються за заочною формою,
надається можливість отримувати консультації науково-педагогічних
працівників за графіком, що розробляється кафедрами. Організація та
методичне забезпечення самостійної роботи покладається на відповідні
кафедри академії.
Підготовка фахівців за заочною формою навчання здійснюється у
академії відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів:
- ОКР «Бакалавр» – 100 осіб;
- ОКР «Магістр» – 114 осіб.
Кількість фахівців, які навчаються за заочною формою навчання в
академії, за період з 2019 р. по 2020 р. дещо зменшилась, відповідно склала у
2019 - 221 чоловік, 2020 - 214 чоловік.
Підготовка фахівців без відриву від виробництва фінансується як за
рахунок коштів державного бюджету, так і за рахунок коштів юридичних і
фізичних осіб.
Кількість студентів заочної форми навчання у академії станом на
01.12.2020 р. становила 214 осіб (табл. 1), з яких 25 осіб навчаються за
рахунок державного бюджету, 189 осіб – за умов договору. Частка студентів,
що навчаються за умов договору, складає 88,3 %.
Із науково-педагогічного персоналу, який задіяний в навчальному
процесі, більше 75% мають науковий ступінь або наукове звання.

Таблиця 1. Контингент студентів заочної форми навчання станом на
01.12.2020 року
Показники
Кількість студентів на початок
звітного періоду
(року,кварталу),чол.

Бакалаври

Магістри

Всього
Держ

Контр

Держ

Контр

4

96

21

93

214

В академії функціонують бібліотека і читальний зали з комп'ютерним
забезпеченням.
Настановні заняття для студентів читаються через мережу Інтернет, або
шляхом отримання завдань безпосередньо у викладача. Бухгалтерія академії
та відділ заочного навчання слідкує за своєчасною оплатою студентами
коштів за навчання
Рух контингенту здобувачів вищої освіти за заочною формою навчання
наведено в таблиці 2.
Таблиця 2. Рух контингенту студентів заочної форми навчання у 2020
році
Бакалаври

Показники

Магістри

Всього
Держ

Контр

Держ

Контр

223

5

130

19

69

Прийом ,чол.
Прибуло з інших навчальних закладів,
переведено з інших видів навчання в
середині навчального року чол.
Випуск ,чол.
Переведено до інших навчальних закладів ,
Переведено на інші види навчання в
середині навчального року,чол.
Вибуло до закінчення строку навчання,чол.

79

0

9

13

57

27

0

25

0

2

82

1

36

11

34

4

0

4

0

0

29

0

28

0

1

Кількість студентів на 01.12.2020 року, чол.

214

4

96

21

93

Кількість студентів на 01.01.2020 року,чол.

На 01.01.2020 року кількість студентів по відділу складала 223
чоловіки. За період вступної компанії було зараховано на ОКР «Бакалавр» 9
студентів, а на рівень «Магістр» 70 студентів, 27 осіб прибули з інших
навчальних закладів протягом навчального року, 1 студента було переведено

на денну форму навчання, 3 змінили напрям підготовки. За різними
причинами були відраховані з рівня «бакалавр» 28 студентів і з рівня
«Магістр» 1 студент, всі контрактного фінансування. Таким чином, на
01.12.2020

року

по

відділу

заочного

та

дистанційного

навчання

нараховується 214 студентів.
Контингент студентів заочної форми навчання станом на 1 грудня 2020
року надається в таблиці 3.
Таблиця 3. Контингент студентів заочної форми навчання станом на
01.12.2020 р.
Державне Контракт
замовлення

Напрям підготовки

Всього

ОКР Бакалавр

Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва
Менеджмент
Лісове і садово-паркове господарство
Водні біоресурси та аквакультура
Біотехнології та біоінженерія
Всього за окр. Бакалавр
ОКР Магістр
Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва
Менеджмент
Лісове господарство
Водні біоресурси та аквакультура
Біотехнології та біоінженерія
Всього за окр. Магістр
Всього за заочною формою навчання

4

50

54

0
0
0
0
4

16
11
3
16
96

16
11
3
16
100

16

57

73

0
1
2
2
21
25

3
16
4
13
93
189

3
17
6
15
114
214

Як видно з даних таблиці 3 за спеціальністю «Технологія виробництва і
переробки продукції тваринництва» за освітнім рівнем «бакалавр» 7,4%
здобувачів навчаються за держзамовленням, 92,6% на контрактній основі.
На решті спеціальностей 100% навчання за контрактом.
За освітнім рівнем «магістр» за спеціальністю «Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва» 22 % навчається за
держзамовленням, 78% - за контрактною формою. За спеціальністю «Лісове
господарство» 6% бюджетної форми та 94 % контрактної, «Водні біоресурси
та аквакультура» - 33,3 – бюджетна форма, а 66,7 – контрактна,
«Біотехнології та біоінженерія» - 13,3% бюджет та 86,7% контракт. Всього за
рівнем «магістр» навчається 53,3%.

Всього за заочною формою 12% на бюджетній формі та 88 на
контрактній. 46,7% студентів навчається на рівні «бакалавр», а 53,3% на рівні
«магістр».
За участю відділу інформаційно-технічного забезпечення студентам
присвоювались логіни і паролі. Відділом здійснювався контакт з студентами
з надання їм інформації щодо розкладу, графіку здачі сесії та особистих
інформаційних даних. Викладачі вводили студентів в систему відповідно до
дисципліни, яку вивчають. Дистанційно читались лекції і проводились
семінарські та практичні заняття, а також здавали модулі, заліки та іспити.
Значну роботу відділ виконує з аналізу, контролю і відповідності
навчально-тематичних планів державним стандартам. Навчальні плани для
студентів заочної форми навчання освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр»
приведені до вимог освітньо-професійних програм або базових навчальних
планів. Відділ заочного навчання систематично контролює організацію
проведення екзаменів. Основними вимогами контролю є виконання
«Положення про екзамени та заліки в академії».
У цьому навчальному році відділ приймав участь у перевірці кафедр
академії щодо наявності навчально-методичних комплексів на поточний рік і
додатків до навчально-методичних комплексів, що стосується завдання з
самостійного вивчення студентами заочної форми навчання матеріалів
відповідної дисципліни згідно робочої програми та наповненості її в системі
moodl, щоб забезпечити студентів навчально-методичною базою в
електронному вигляді. Дистанційно студенти можуть отримати завдання,
консультацію та необхідний матеріал. Організація навчального процесу за
заочною та дистанційною формами здійснюється у такі етапи:
Настановна сесія: - науково-педагогічний персонал знайомить
студентів з основними завданнями дисципліни, забезпечує студентів
методичною продукцією та електронними навчальними курсами, пояснює
систему оцінювання навчальних досягнень;
- студенти аудиторно чи дистанційно прослуховують загальну
інформацію з дисципліни, знайомляться з графіком її вивчення, видає
завдання з дисципліни.
Міжсесійний період:
• студенти:
- вивчають теоретичний матеріал з дисципліни;
- виконують завдання, які отримали на настановній сесії;
- відправляють виконані завдання на перевірку.
• науково-педагогічні працівники:

- оцінюють надіслані виконані завдання та роблять коментарі щодо
правильності виконання;
Заліково-екзаменаційна сесія:
- студенти захищають завдання, виконані у міжсесійний період, та
складають екзамен (залік) аудиторно;
- науково-педагогічні працівники оцінюють розуміння студентами
виконання завдань за допомогою співбесіди та (або) аналогічних практичних
завдань, визначають рейтинг студентів з навчальної роботи та приймають
екзамен (залік).
Протягом поточного року відділом здійснювалася наступна робота:
- відповідно до Порядку замовлення на створення інформації, що
відтворюється в документах про вищу освіту та обліку документів про вищу
освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р. № 249 відділ
вводив інформацію для створення електронної бази даних для виготовлення
документів про вищу освіту в ЄДЕБО;
- отримував пакети з номерами дипломів та передав електронні файли
до друкарського відділу;
- згідно наказів «Про завершення навчання» спільно здійснювали
видачу документів про вищу освіту випускникам;
Висновки:
1. У зв'язку з впровадженням дистанційної системи навчання для
студентів заочної форми слід розширити навчально-методичну базу
(підручники, навчальні посібники, методичні розробки тощо), особливо в
електронному вигляді.
2. Основна перевага дистанційного та заочного навчання полягає в
тому,

що

здійснюється

інтерактивна

взаємодія

у

процесі

роботи,

консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності та надається
можливість студентам самостійного освоєння досліджуваного матеріалу.
3. Одним із недоліків навчального процесу студентів заочної форми
навчання є обмеженість проведення консультацій в міжсесійний період,

особливо при виконанні випускних робіт та проектів. Хоча графіки
консультацій кафедрами передбачені. Причина – відповідна відстань від
роботи та проживання студентів.

