ПЕРЕВАГИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ВЕЧІРНЬОЮ ФОРМОЮ
Які переваги має вечірня форма вищої освіти порівняно з денною формою?
Головна перевага вечірньої форми над денною формою – це можливість отримання вищої
освіти без відриву від виробництва або навчання за іншим напрямом чи спеціальністю при
достатньо великій кількості аудиторних годин. При цьому особливо важливо працювати
на виробництві (підприємстві) відповідно до вибраної спеціальності (напряму) для
забезпечення мотивації навчання, високої якості освіти та своєчасного вирішення питань
працевлаштування після отримання вищої освіти. Найбільш природно навчатись за
вечірньою формою тим, хто має можливість відвідувати заняття за вечірньою формою,
бажає заробляти кошти на підприємстві одночасно з отриманням якісної вищої освіти, має
диплом молодшого спеціаліста чи бакалавра або бажає навчатись одночасно за двома
напрямами та формами. Високій якості вищої освіти сприяє також широке використання в
МІБО дистанційних технологій вивчення дисциплін.
Які переваги має вечірня форма вищої освіти порівняно з заочною формою?
Головна перевага вечірньої форми над заочною формою навчання – це відносно велика
кількість аудиторних занять та відсутність гострої потреби у відпустці на виробництві
(підприємстві) в періоди екзаменаційних сесій. Така потреба виникає лише в період
підготовки та захисту дипломної роботи (проекту). Крім того, навчання за вечірньою
формою не співпадає в часі з заняттями за денною формою, що дуже важливо для тих
осіб, які навчаються одночасно за двома спеціальностями (напрямами) та формами.
Потягом якого терміну можна отримати вищу освіту за вечірньою формою?
Термін отримання повної вищої освіти за вечірньою та денною формою співпадає, в той
час як за заочною формою - на півроку більший. Підготовка бакалаврів здійснюється
протягом 4 років (нормативний термін) або 3 років (скорочений термін). Скорочений
термін підготовки бакалаврів можливий на основі повної загальної середньої освіти,
диплома молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю і фахових вступних
випробувань НГУ. Перелік споріднених спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним
рівнем (ОКР) молодший спеціаліст і бакалавр вказаний на сайті НГУ
http://www.nmu.org.ua (Абітурієнту → Правила прийому НГУ в 2016 р. → Додатки 3.1 і
3.2) і на сайті МІБО http://mibo.nmu.org.ua (Вечірня освіта → Напрями підготовки). Особи
з дипломом молодшого спеціаліста за іншою (неспорідненою) спеціальністю проходять
додаткові вступні випробування, виконують додатковий навчальний план протягом
першого року навчання і навчаються за договором.
Особи, які мають незакінчену, базову або повну вищу освіту, можуть отримати диплом
бакалавра за іншим напрямом (спеціальністю) протягом 3 або 2 років за умови допустимої
академічної різниці. Найбільш раціональним шляхом завчасного усунення академічної
різниці є вивчення разом зі студентами вечірньої форми додаткових навчальних
дисциплін, які виходять за межі навчального плану першої вищої освіти, за декілька
місяців до вступу на 2-й чи 3-й курс (з вересня до травня). Для цього необхідно укласти
договір, яким передбачається індивідуальний графік вивчення додаткових дисциплін.
Особи, які мають базову або повну вищу освіту, можуть отримати диплом спеціаліста чи
магістра протягом 1-1,5 років, у тому числі за неспорідненою спеціальністю, після
успішного складання вступних випробувань з фахових предметів та іноземної мови.
Перелік споріднених напрямів за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) бакалавр і

спеціальностей за ОКР спеціаліст, магістр вказаний на сайті НГУ http://www.nmu.org.ua
(Абітурієнту → Правила прийому НГУ в 2016 р. → Додаток 4) і на сайті МІБО
http://mibo.nmu.org.ua (Вечірня освіта → Напрями підготовки). Додатковими умовами
вступу на неспоріднені спеціальності за ОКР спеціаліст, магістр є додаткові вступні
випробування, виконання додаткового навчального плану за вечірньою формою протягом
першого року навчання та навчання лише за договором.
В який час проводяться заняття за вечірньою формою?
Заняття за вечірньою формою, за звичай, не співпадає в часі з роботою на підприємстві чи
з навчанням за денною формою, що є важливою перевагою підготовки за вечірньою
формою. Заняття проводяться, як правило, двічі на тиждень – в будній день (у вівторок,
четвер або п’ятницю) з 17:35 до 20:25 та в суботу з 9:35 до 15:50.
МИ В КОНТАКТІ

