
Заочне навчання  
у ВСП «Новоушицький фаховий коледж 

Подільського ДАТУ»: 

зручно, ефективно, професійно! 

 

 Хочете мати впевненість у завтрашньому дні – диплом державного зразка з 

обраної спеціальності? 

 Хочете вчитися без відриву від роботи, не втрачаючи у якості освіти? 

 Бажаєте отримати другу вищу освіту високого рівня? 

 Мрієте про продовження навчання після отримання диплому фахового 

молодшого бакалавра і здобуття ступеня бакалавра та магістра? 

 Хочете отримати нову, сучасну і перспективну спеціальність? 

 Прагнете нових знань і готові їх здобувати прямо зараз? 

 Хочете платити за якісне навчання менше? 

Тоді саме для вас - заочне навчання у НАС! 

Відокремлений структурний підрозділ «Новоушицький фаховий коледж 

Подільського державного університету» здійснює підготовку молодших 

спеціалістів за заочною формою навчання з 1959 року, яка дозволяє працюючим 

студентам без відриву від виробництва плідно поєднувати практичну роботу на 

підприємствах, в установах і організаціях з підвищенням своєї кваліфікації чи 

надбанням нових спеціальностей:  

 Енергетичне машинобудування  
(«Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок») 

 Агроінженерія 
(«Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва») 

 Будівництво та цивільна інженерія  
(«Монтаж, обслуговування устаткування та систем газопостачання») 

 Транспортні технології 
(«Організація і регулювання дорожнього руху») 

 Агрономія  
(«Виробництво і переробка продукції рослинництва») 

 Лісове господарство 
(«Лісове господарство») 



Особливості навчання 

 

 Освітній процес заочної форми навчання забезпечують провідні 
викладачі коледжу, використовуючи сучасні технології навчання, 

інноваційні методи та засоби викладання. 

 Основною формою роботи студента над засвоєнням навчального 

матеріалу є самостійне опанування навчального матеріалу, 

виконання ним контрольних робіт та індивідуальних завдань. 
Контрольні роботи та індивідуальні завдання, передбачені 

навчальним планом, можуть виконуватися як в домашніх умовах 

(поза навчальним закладом), так і в коледжі. 

 За бажанням студента, на період лабораторно-екзаменаційної сесії, 

навчальний заклад може видати довідку-виклик, що є підставою для 

роботодавців у наданні навчальної відпустки. Треба розуміти, що 
заочна форма передбачає, в основному, самостійне навчання. Для 

чого потрібно в першу чергу самодисципліна і звичайно серйозна 

мотивація. 

 Створено ділові, взаємовигідні стосунки з конкретними 

господарськими об’єктами регіону, де студенти проходять 

переддипломну практику і в подальшому можуть бути 
працевлаштовані за фахом. 

 Студенту заочної форми навчання, який виконав всі вимоги 

навчального плану, захистив дипломний проект (роботу), склав 
випускні екзамени, рішенням екзаменаційної комісії присвоюється 

кваліфікація фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного 

рівня/ступеня і видається державний документ про освіту 
встановленого зразка. 

 Матеріально-технічна база коледжу має всі необхідні кабінети і 

лабораторії передбачені навчальним планом для заочної форми 
навчання. Для послуг здобувачів освіти є бібліотека з читальним 

залом, просторий спортзал та тренажерна зала, їдальня, буфет 

 На час заліково-екзаменаційних сесій іногороднім студентам 
надається гуртожиток. 

 Значна частина випускників коледжу щорічно продовжує навчання в 

інститутах та університетах за скороченим терміном. 

  



Формат навчання 

 

 Лабораторно-екзаменаційні сесії відбуваються 2 рази на рік 
тривалістю від 2-х до 3-х тижнів, під час яких проводяться навчальні 

заняття, складання заліків та іспитів. 

 Самостійно опанування навчальних дисциплін відбувається в 

міжсесійний період. Сесія для заочної форми – це частина 

навчального року, протягом якої здійснюються всі форми 
навчального процесу, передбачені планом (навчальні заняття: лекції 

і лабораторні, практичні, семінарські та індивідуальні заняття та 

контрольні заходи): 

 лекції для студентів-заочників, як правило, мають установчий, 

концептуальний, узагальнений і оглядовий характер; 

 семінарські заняття проводяться за основними темами програми, які 
пропонуються студентам на самостійне вивчення; 

 практичні і лабораторні роботи повинні забезпечувати формування 

необхідної сукупності навичок та умінь і їх належного рівня 

 виконання курсових проектів дає можливість студенту глибше 

опанувати спеціальні дисципліни; 

 складання державного іспиту – відкриває двері у професійне 
майбутнє. 

 

 

Ми з радістю допоможемо вам у підборі майбутньої спеціальності, 

докладно проінформуємо про особливості навчального процесу та зміст 

навчальних програм, ознайомимо з інфраструктурою коледжу та її 

інформаційно-бібліотечним ресурсом. 

 

 

Костюченко Інна Іванівна, 

методист заочної форми навчання,  

е-mail: kostyuchenkoii@ukr.net 

(068) 2884886 

 

Адреса коледжу:  

вул. Подільська, 34, смт Нова Ушиця, 


