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       Соціально-економічні й політичні зміни в суспільстві, зміцнення 

державності країни, входження її в цивілізоване європейське та світове 

співтовариство неможливі без всебічної структурної реформи національної 

системи вищої освіти, спрямованої на забезпечення посилення міжнародної 

конкурентоспроможності фахівців з вищою освітою, мобільності громадян, 

працевлаштування, підтримування престижу української вищої освіти в світі. 

Однією із передумов підвищення визначально ролі Одеського державного 

екологічного університету в системі національної та загальноєвропейської вищої 

освіти, престижності підготовки в університеті у світі є подальша перебудова 

навчального процесу ОДЕКУ на основі цілей та ідей, сформульованих 

Болонською декларацією 1999 року. Висока якість освітніх послуг, які 

пропонуються університетом, покращення організації навчального процесу, 

методичного забезпечення самостійної роботи студентів всіх форм, напрямів, 

спеціальностей та спеціалізацій, індивідуалізація процесу підготовки фахівців 

вдосконалювались на протязі 2008-20012 років, а саме для заочної форми 

навчання: 

      - удосконалення системи організації та контролю самостійної роботи 

студентів. Особлива увага була приділена розвитку СРС та її контролю. 

      - на протязі 2008-2009 років вводився в дію комплекс заходів, який 

забезпечуватиме проведення подальшої трансформації системи заочної форми 

підготовки спеціалістів: 

а) студенти заочної форми навчання повністю забезпечені навчальною та 

навчально-методичною літературою: конспектами лекцій, методичними 

розробками для організації самостійної роботи студентів та виконання 

контрольних завдань (контрольних робіт, курсових робіт та проектів, 

розрахунково-графічних робіт тощо). Також студентам заочної форми навчання 

надана можливість користування фондами електронної бібліотеки університету, 

розробляється можливість отримання контрольних та тестових завдань з 

використання мережі Інтернет: 

б) здійснюється перехід на індивідуалізовану підготовку фахівців за 

заочною формою навчання, розвиваються елементи дистанційної форми 

підготовки та навчання екстерном. 

       - вдосконалюється єдина прозора система внутрішнього моніторингу якості 

освітнього процесу на всіх етапах навчання. Особлива увага приділена системі 

контролю якості навчання по заочній формі навчання. 



У зв’язку з цим у 2013 навчальному році планується впровадити 

ректорський контроль залишкових знань студентів заочної форми навчання: 

ректорський контроль залишкових знань буде виконуватися під час кожної 

учбово-залікової сесії студентів заочної форми навчання під керівництвом та за 

участю методистів деканату заочного факультету після завершення вивчення 

дисциплін за окремим розкладом, розробленим методистами деканату заочного 

факультету та затвердженим наказом ректора університету. 

 

Розклад тестування складатиметься разом з розкладом занять учбово-

залікової сесії для студентів заочного навчання і доводитиметься до відома 

студентів і викладачів. 

Для проведення ректорського контролю кафедрами повинен створитися 

фонд тестових завдань з нормативних дисциплін з еталонними відповідями, для 

студентів заочної форми навчання. Контроль залишкових знань 

здійснюватиметься в кожній студентській групі. Перевірка контрольних завдань 

здійснюватиметься за еталонними відповідями методистами деканату заочного 

факультету. Оцінки заноситимуться у відомість результатів ректорського 

контролю. Якщо студент заочної форми навчання не виконав завдання 

ректорського контролю з поважної причини, то він звільняється від його 

виконання. 

Студентам, які отримали незадовільні оцінки, надаватиметься можливість 

пройти повторне тестування під час заліково-екзаменаційної сесії. 

Відсутність студентів заочної форми навчання на заняттях під час 

проведення ректорського контролю без поважних причин с грубим порушенням 

навчальної дисципліни з боку студентів і у таких випадках деканом факультету 

заочного навчання до них застосовуватимуться адміністративні заходи. 

Ректорський контроль залишкових знань для студентів II курсу ОКР 

спеціаліст заочної форми навчання виконуватиметься під час зимової заліково-

екзаменаційної сесії. Для проведення контролю створюватиметься фонд 

комплексних тестових завдань за всіма спеціальностями і спеціалізація ми з 

еталонними відповідями. 

Результати ректорського контролю узагальнюватимуться в деканаті 

заочного факультету і розглядатиметься на засіданнях кафедр та методичної 

ради університету. 

Підсумки виконання тестових завдань є також критерієм оцінки роботи 

викладачів з тієї чи іншої навчальної дисципліни та враховуватимуться при 

атестації, підписанні контрактів і договорів з викладачами, а також при 

підсумках роботи відповідних кафедр. 
 


