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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Це Положення визначає основні засади організації та запровадження 

дистанційного навчання у Таврійському державному агротехнологічному 

університеті імені Дмитра Моторного (далі – Університет). 

1.2 Положення розроблено на підставі основних законодавчих та 

нормативно-правових актів України, а саме: 

 Конституція України; 

 Закон України «Про вищу освіту»; 

 наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

Положення про дистанційне навчання»; 

 наказ Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 № 1115. 

«Деякі питання організації дистанційного навчання». 

1.3 До нормативно-правових документів, що регулюють діяльність 

Університету у сфері дистанційного навчання, можуть бути віднесені інші 

документи Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, 

інших міністерств та органів виконавчої влади, дія яких в тій чи іншій мірі 

поширюється на діяльність Університету. 

1.4 Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес 

набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності здобувача 

вищої освіти, який відбувається при умові взаємодії віддалених один від одного 

учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує 

на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

1.5 Це Положення регламентує організацію та здійснення освітнього 

процесу в Університету за денною та заочною формами навчання з 

використанням технологій дистанційного навчання, сучасних досягнень 

психології та дидактики, можливостей інформаційно-комунікаційних 

технологій тощо. 

1.6 Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом 

застосування у освітньому процесі сучасних інформаційно-комунікаційних 
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технологій за певними освітніми рівнями відповідно до стандартів освіти вищої 

освіти. 

1.7 Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам 

можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної 

кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, 

соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних 

переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану 

здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей. 

1.8 У цьому Положенні терміни і поняття вживаються у таких 

значеннях: 

 асинхронний режим - взаємодія між суб’єктами дистанційного 

навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, 

застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо; 

 веб-ресурси навчальних дисциплін (предметів), у тому числі 

дистанційні курси, - систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-

методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін 

(програм), яке доступне через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веб-

браузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів; 

 веб-середовище дистанційного навчання - системно організована 

сукупність веб-ресурсів навчальних дисциплін (предметів), програмного 

забезпечення управління веб-ресурсами, засобів взаємодії суб’єктів 

дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням; 

 інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання - 

технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів 

(електронних ресурсів) навчальних дисциплін (предметів), а також 

забезпечення організації і супроводу освітнього процесу за допомогою 

спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-

комунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету; 
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 очно-групова консультація - форма навчання, у процесі якої здобувач 

вищої освіти отримує відповіді на конкретні запитання або пояснення складних 

для самостійного осмислення питань; 

 психолого-педагогічні технології дистанційного навчання - система 

засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення яких забезпечує виконання 

завдань навчання, виховання і розвитку особистості; 

 синхронний режим - взаємодія між суб’єктами дистанційного 

навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі 

дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо); 

 система управління веб-ресурсами навчальних дисциплін - програмне 

забезпечення для створення, збереження, накопичення та передачі веб-ресурсів, 

а також для забезпечення авторизованого доступу суб’єктів дистанційного 

навчання до цих веб-ресурсів; 

 система управління дистанційним навчанням - програмне 

забезпечення, призначене для організації освітнього процесу та контролю за 

навчанням через Інтернет та/або локальну мережу; 

 суб’єкти дистанційного навчання - особи, які навчаються (здобувачі 

вищої освіти) та особи, які забезпечують освітній процес за дистанційною 

формою навчання (науково-педагогічні та педагогічні працівники, методисти 

тощо); 

 технології дистанційного навчання - комплекс освітніх технологій, 

включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають 

можливість реалізувати процес дистанційного навчання у навчальних закладах 

та наукових установах. 

 

2. РЕАЛІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

2.1 Дистанційне навчання реалізується шляхом використання технологій 

дистанційного навчання для забезпечення навчання на денній та заочній 

формах. 
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2.2 Веб-ресурси, що використовуються в Університеті для забезпечення 

освітнього процесу з використання технологій дистанційного навчання, мають 

проходити процедуру перевірки. Перевірка веб-ресурсів здійснюється 

безпосередньо завідувачами кафедр, головами методичних комісій та 

методистами Науково-методичного центру Університету. Результати перевірки 

розглядаються на засіданнях методичних комісій факультетів та Науково-

методичної ради Університету, які надають рекомендації щодо їх впровадження 

і використання. 

2.3 Технології дистанційного навчання під час організації та 

забезпечення денної та заочної форм навчання використовуються в 

Університету відповідно до кадрового та технічного забезпечення. 

2.4 Рішення щодо використання технологій дистанційного навчання у 

освітньому процесі Університету розглядаються на засіданні методичних 

комісій факультетів та Науково-методичної ради Університету та 

впроваджуються рішенням вченої ради та наказами ректора. 

 

3. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

3.1 Організація освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання проводиться на підставі навчальних планів з кожної 

спеціальності та розкладу занять. 

3.2 Освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання 

здійснюється у таких формах: самостійна робота; навчальні заняття; практична 

підготовка, очно-групові консультації, контрольні заходи.  

3.3 Основними видами навчальних занять з використанням технологій 

дистанційного навчання є: лекція, семінар, практичні заняття, лабораторні 

заняття, консультації та інші. 

3.4 Лекція, консультація, семінар проводяться зі здобувачами вищої 

освіти дистанційно у синхронному та асинхронному режимі відповідно до 

робочої програми навчальної дисципліни та розкладу занять. 



7 

3.5 Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами 

дистанційного навчання під час навчальних занять, що проводяться 

дистанційно, забезпечуються передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової 

інформації у синхронному, асинхронному режимі та під час проведення 

викладачем очно-групових консультацій. 

3.6 Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних робіт, 

може відбуватися як в асинхронному режимі, так і у синхронному режимі. 

3.7 Лабораторне заняття проводиться дистанційно з використанням 

відповідних віртуальних тренажерів і лабораторій або за допомогою 

відеодемонстраційних роликів лабораторної роботи. 

3.8 До інших видів навчальних занять при здійсненні освітнього процесу 

з використанням технологій дистанційного навчання можуть відноситись ділові 

ігри, виконання проектів у групах тощо. Ці види навчальних занять можуть 

проводитись дистанційно у синхронному та асинхронному режимах. 

3.9 Контрольні заходи з навчальної дисципліни можуть здійснюватися 

дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних 

технологій, зокрема тестуванням за допомогою системи Moodle на Освітньому 

порталі Університету, а також у режимі відеоконференції на платформі Zoom, 

шляхом обміну інформацією за допомогою хмарних технологій, соціальних 

мереж, он-лайн спілкування за умови забезпечення аутентифікації здобувачів. 

3.10 Викладачі організовують роботу зі здобувачами вищої освіти з 

використанням технологій дистанційного навчання через систему Moodle на 

Освітньому порталі Університету, а також в режимі відеоконференції на 

платформі Zoom та будь-яким іншим зручним способом (електронна пошта, 

вайбер, тощо) 

3.11 Оцінювання результатів тестування, практичних та лабораторних 

робіт відбувається дистанційно у двох режимах: асинхронно на Освітньому 

порталі Університету або викладачем у синхронному режимі із застосуванням 

дистанційних технологій. 



8 

3.12 Результати оцінювання знань здобувачів вищої освіти викладач 

відображає в електронних журналах успішності з навчальної дисципліни. 

3.13 Атестація здобувачів в Університеті може відбуватися відповідно до 

«Тимчасового порядку проведення атестації здобувачів вищої освіти в 

дистанційному режимі у ТДАТУ». 

 

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 

 

4.1. Навчально-методичне забезпечення дисципліни (предмету) з 

використанням технології дистанційного навчання включає електронні 

навчальні курси з навчальних дисциплін викладених на Освітньому порталі. 

4.2. Кожний ЕНК, розміщений на Освітньому порталі, повинен мати 

ресурси трьох типів: 

1) інформаційні; 

2) діяльнісні; 

3) комунікаційні 

та мати структуру, яка включає наступні складові: 

- загальні відомості про навчальну дисципліну та про автора(ів):  

• робоча програма навчальної дисципліни;  

• відомості про автора(ів) курсу має містити прізвище, ім’я та по-

батькові, електронну пошту, перелік курсів, що викладаються; 

• оголошення; 

- теоретичний матеріал курсу дисципліни: 

• структурований електронний лекційний матеріал, зміст якого 

відображає логіку навчання за курсом і надає здобувачу вищої освіти 

теоретичні відомості з тем дисципліни у повному обсязі; 

• аудіо-, відео-, анімаційні навчальні ресурси (за необхідністю); 

- контроль засвоєння лекційного матеріалу: до кожного питання в 

лекційному матеріалі подаються тестові завдання з обмеженням переходу до 

складання тестових завдань з наступного лекційного питання – не можна 
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починати складати поточний тест, не отримавши позитивну оцінку з тесту за 

попереднє питання лекційного матеріалу; 

- практичні (семінарські, лабораторні) роботи: методичні вказівки 

до виконання практичних (семінарських, лабораторних) робіт, форма подання 

результатів виконання з обов’язковим їх завантаженням на освітній портал; 

- контроль засвоєння практичних (семінарських, лабораторних) 

робіт: до кожної практичної (семінарської, лабораторної) роботи подаються 

тестові завдання з додаванням обмеження – не можна починати складати тести 

з практичної (семінарської, лабораторної) роботи, не завантаживши звіт про 

виконання роботи; для складання тестів до практичних (семінарських, 

лабораторних) робіт застосовують базу тестових питань для контролю 

лекційного матеріалу з додаванням (за бажанням ведучого викладача) 

додаткових тестових завдань, які стосуються практичних (семінарських, 

лабораторних) робіт; до тестів за необхідністю можна додавати певні завдання 

на розв’язання задач з матеріалу практичної (семінарської, лабораторної) 

роботи, тощо, із завантаженням звітів з виконання цих завдань; 

- модульний контроль: для оцінювання знань, умінь та навичок, 

набутих під час вивчення кожного модуля курсу, використовуються тестові 

завдання з підсумкових модульних контролів 1 та 2, з додаванням обмежень – 

не можна починати складати тести з ПМК 1, не отримавши позитивну оцінку з 

тесту за останнє питання лекційного матеріалу зі Змістового модуля 1 та не 

можна починати складати тести з ПМК 2, не отримавши позитивну оцінку з 

тесту за останнє питання лекційного матеріалу зі Змістового модуля 2; у тестах 

з кожного ПМК повинно бути не менше 30 (кількість визначає ведучий 

викладач); тести з ПМК 1 і ПМК 2 повинні формуватись на основі бази 

тестових питань для контролю лекційного матеріалу та практичних 

(семінарських, лабораторних) робіт, що відносяться до відповідного ПМК; за 

необхідністю додатково можна додавати певні завдання на розв’язання задач з 

матеріалу модулю, тощо, із завантаженням звітів з виконання цих завдань; 

- матеріали для проведення підсумкової атестації: підсумковий тест 
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для атестації здобувача вищої освіти з дисципліни виконується у закритому 

вигляді для контрольного зрізу НМЦ і у відкритому вигляді для зрізу ведучим 

викладачем; для тесту у відкритому вигляді для зрізу ведучим викладачем 

застосовуються обмеження – не можна починати складати підсумковий тест не 

отримавши позитивної оцінки за тести з ПМК 1 і ПМК 2; у закритому 

підсумковому тесті повинно бути 30 тестових завдань, у відкритому 

підсумковому тесті – не менше 30 тестових завдань (кількість визначає ведучий 

викладач); підсумковий тест повинен формуватись на основі бази тестових 

питань для контролю лекційного матеріалу та практичних (семінарських, 

лабораторних) робіт всієї дисципліни і включати не менше 120 тестових 

питань; 

- методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти: необхідно розмістити додатковий теоретичний матеріал (якщо це 

передбачено робочою навчальною програмою) та завдання для самостійної 

роботи із поясненням їх виконання; 

 додаткові матеріали. 

4.3. Науково-педагогічні працівники та методисти університету повинні 

підвищувати свою кваліфікацію щодо організації та володіння технологіями 

дистанційного навчання. Кваліфікація працівників, які підвищували свою 

кваліфікацію, має бути підтверджена документом (сертифікатом) про 

підвищення кваліфікації за тематикою дистанційного навчання. 


