


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення «Про організації освітнього процесу з використанням 

технологій дистанційного навчання у Відокремленому структурному підрозділі 

«Мукачівський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і 

природокористування України» (надалі Положення) є нормативним документом, 

що регламентує основні засади організації освітнього процесу з використанням 

технологій дистанційного навчання. 

1.2. Навчальний процес з використанням технологій дистанційного 

навчання організовується для здобувачів освіти у Відокремленого структурного 

підрозділу «Мукачівський фаховий коледж Національного університету 

біоресурсів і природокористування України» (надалі Коледж), які не можуть 

відвідувати навчальні заняття в Коледжі з будь-яких причин: 

- надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру; 

- карантин на період епідемій; 

- військовий конфлікт; 

- проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на 

тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, на території 

яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в 

повному обсязі свої повноваження; 

- стан здоров’я. 

1.3. Під навчанням з використанням технологій дистанційного навчання ро-

зуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пі-

знавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої 

взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізо-

ваному середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

1.4. Дане Положення розроблене відповідно до: 

- Конституції України (ст. 41, 54); 

- Закону України «Про освіту»; 

- Закону України «Про фахову передвищу освіту»; 

- Закону України «Про вищу освіту»; 

- Закону України «Про Національну програму інформатизації»; 

- «Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні», затвердженої 

Наказом Міністерства освіти і науки України; 

- «Положення про дистанційне навчання», затвердженого Наказом Мініс-

терства освіти та науки України; 

1.5. Метою організації освітнього процесу з використанням технологій дис-

танційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

1.6. Завданням організації освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання є забезпечення громадянам можливості реалізації кон-

ституційного права на здобуття освіти в особливий період. 

1.7. У даному Положенні терміни і поняття вживаються у таких значеннях: 

- асинхронний режим - взаємодія між суб’єктами освітнього процесу з 

використанням технологій дистанційного навчання, під час якої учасники 

взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи у цьому випадку 

електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо; 



- вебресурси навчальних дисциплін (програм), 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; 

- навчальне вебсередовище з використанням технологій дистанційного 

навчання - системно організована сукупність вебресурсів навчальних дисциплін 

(програм), програмного забезпечення управління вебресурсами, засобів взаємодії 

суб’єктів навчання з використання дистанційних технологій та управління 

освітнім процесом з використанням технологій дистанційного навчання; 

- інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання - 

технології створення, накопичення, зберігання та доступу до вебресурсів 

(електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення 

організації і супроводу освітнього процесу за допомогою спеціалізованого 

програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у 

тому числі Інтернету; 

- 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 освітнього процесу з 

використанням технологій дистанційного навчання, під час якої всі учасники 

одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-, 

відеоконфе- ренції, соціальні мережі тощо); 

- система управління вебресурсами навчальних дисциплін (програм) - 

програмне забезпечення для створення, збереження, накопичення та передачі 

вебресурсів, а також для забезпечення авторизованого доступу суб’єктів навчання 

з елементами дистанційних технологій до цих вебресурсів; 

- суб’єкти навчання з використанням технологій дистанційного навчання 

- здобувачі освіти, та особи, які забезпечують освітній процес з використанням 

технологій дистанційного навчання (педагогічні та науково-педагогічні 

працівники, методисти тощо); 

- технології дистанційного навчання - комплекс освітніх технологій, 

включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають 

можливість реалізувати освітній процес з використанням технологій 

дистанційного навчання у Коледжі. 

 

2. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

2.1 Освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання 

здійснюється у наступних формах: самостійна робота; навчальні заняття; практи-

чна підготовка; контрольні заходи. 

2.2 Основними видами навчальних занять є: лекція, семінар, практичні за-

няття, лабораторні заняття, комбіновані заняття, консультації та інші. 

2.3 Лекція, консультація, семінар, комбіновані заняття проводяться зі здобу- 

вачами освіти дистанційно у синхронному або асинхронному режимі відповідно 

до навчального плану. 

2.4 Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами 

освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання під час 



навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-

, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному 

режимі. 

2.5 Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних (контрольних) 

робіт, відбувається дистанційно в асинхронному режимі. Окремі практичні за-

вдання можуть виконуватись у синхронному режимі, що може визначатися робо-

чою програмою навчальної дисципліни. 

2.6 Лабораторне заняття проводиться дистанційно з використанням відпові-

дних віртуальних тренажерів і лабораторій. 

2.7 До інших видів навчальних занять під час реалізації освітнього процесу з 

використанням технологій дистанційного навчання можуть відноситись ділові іг-

ри, лекції-конференції, вебінари тощо. Ці види навчальних занять можуть прово-

дитись дистанційно у синхронному або асинхронному режимі, що може визнача-

тися робочою програмою навчальної дисципліни. 

2.8 Контрольні заходи з навчальної дисципліни за умов навчання з викорис-

танням дистанційних технологій у Коледжі включають визначені Положенням 

«Про організацію контролю та оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

освіти при підготовці за першим (бакалаврським) рівнем у ВП НУБіП України 

«Мукачівський аграрний коледж» контролі знань, умінь та навичок, набутих 

здобувачем освіти у процесі навчання. 

 

3. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 

3.1.  Перехід на організацію освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання здійснюється відповідно до наказу директора Коледжу. 

3.2.  Освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання 

здійснюється в Коледжі шляхом проведення занять через мережу Інтернет. 

3.3.  У Коледжі організація освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання може застосовуватися для методичного та дидактичного 

забезпечення самостійної роботи, контрольних заходів, а також під час 

проведення навчальних занять. 

3.4.  Згідно графіка освітнього процесу, що затверджується наказом 

директора Коледжу на період дії особливих умов, завідувачі відділень подають 

розклад занять на кожен тижня. 

3.5.  Розклад занять формується по кожній навчальній групі згідно часових 

рамок проведення занять як у звичайний період. 

3.6.  Куратори закріплених за ними академічних груп надсилають 

викладачам, які задіяні у проведенні занять у даній групі, відповідну форму 

розкладу занять навчальної групи на кожен тиждень (додаток 1), в якій згідно дати 

проведення і номеру занять за розкладом, викладачі для своєї навчальної 

дисципліни заповнюють колонки «номер заняття за робочою програмою», «тема 

заняття», «вид заняття», «кількість годин», «дата опрацювання матеріалу», 

«завдання», «джерело інформації для виконання завдання», «термін виконання 

завдань». 

3.7.  В колонці «Примітка для виконання завдань» зазначаються код курсу 

дисципліни у середовищі G Suit. 



3.8.  В колонці «вид завдання» викладач коротко наводить завдання, які по-

винен виконати здобувач освіти: законспектувати, розв'язати завдання, оформити 

текстовий матеріал у формі таблиці чи схеми тощо. 

3.9. Колонка «джерело інформації для виконання завдання» повинна містити 

інформацію за вибором викладача про електронні версії підручників, навчальних 

посібників, конспектів лекцій, практикумів, лабораторних практикумів, методич-

них вказівок, інструкційних карток з обов’язковим посиланням на вебресурс, на 

якому вони розміщені. 

3.10.  В якості дистанційної платформи навчання використовувати 

середовище G Suit for education у домені makinfo.ukr.education. В колонці «термін 

виконання завдань» викладачем проставляється дата, після якої завдання 

перевірятися не буде. 

3.11.  Виконання завдань, контрольні заходи (тестування) оцінюються викла-

дачем, а їх результати надсилаються для ознайомлення здобувачам освіти. Бали, 

отримані за виконання дистанційних завдань є рівнозначними балам аудиторних 

занять, додаються до загальної кількості балів і враховуються при оцінці загальної 

успішності здобувача освіти з дисципліни. 

3.12.  Контрольні заходи включають проміжний контроль (до теоретичного 

матеріалу, блоку самостійної роботи тощо) та підсумковий контроль знань та 

умінь, набутих студентом у процесі дистанційного вивчення дисципліни. 

3.13.  Викладачі щотижнево подають голові циклової комісії звіт про вико-

нання навчальних годин педагогічного навантаження впродовж тижня за формою 

наведеною в додатку 2. 

3.14.  Завідувачі відділень контролюють виконання навчальних годин по кож-

ній навчальній групі. 

 

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

4.1. Навчально-методичне забезпечення навчання з використанням дистан-

ційних технологій містить: 

- методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо розробки та вико-

ристання педагогічно-психологічних та інформаційно-комунікаційних 

технологій дистанційного навчання; 

- критерії, засоби і системи контролю якості навчання з використанням дис-

танційних технологій; 

- змістовне, дидактичне та методичне наповнення вебресурсів 

(дистанційних курсів). 

4.2. Система технічного забезпечення освітнього процесу з використанням 

технологій дистанційного навчання може містити: 

- апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела 

безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-зв’язку 

тощо), що забезпечують розробку і використання вебресурсів навчального 

призначення, управління освітнім процесом та необхідні види навчальної 

взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному і асинхронному 

режимах; 

- інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю 

каналів, що надає всім суб’єктам навчання з використанням технологій 



дистанційного навчання нологій Коледжу цілодобовий доступ до вебресурсів для 

реалізації освітнього процесу у синхронному та асинхронному режимах; 

- програмне забезпечення загального та спеціального призначення (у тому 

числі для осіб з особливими потребами), яке має бути ліцензованим. 

4.3. Вебресурси навчальних дисциплін (програм), що необхідні для забезпе-

чення освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання, 

можуть містити: 

- методичні рекомендації стосовно їх використання, послідовності 

виконання завдань (інструкційні картки), особливостей контролю тощо; 

- документи планування освітнього процесу (навчальні програми, 

розклади занять); 

- відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо; 

- мультимедійні лекційні матеріали; 

- термінологічні словники; 

- практичні завдання із методичними рекомендаціями стосовно їх 

виконання; 

- віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями 

стосовно їх виконання; 

- віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями стосовно їх 

використання; 

- пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, 

тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою 

викладачем; 

- ділові ігри із методичними рекомендаціями стосовно їх використання; 

- електронні бібліотеки або посилання на них; 

- бібліографії; 

- дистанційний курс, що об’єднує зазначені вище вебресурси навчальної 

дисципліни (програми) єдиним педагогічним сценарієм; 

- інші ресурси навчального призначення. 

4.4. Перелік вебресурсів навчальних дисциплін (програм), необхідних для 

забезпечення освітнього процесу з використанням технологій дистанційного на-

вчання, визначається Коледжем залежно від профілю навчальної дисципліни. 

4.5. З метою забезпечення навчання здобувачів освіти з використанням тех-

нологій дистанційного навчання Коледж може застосовувати власні вебресурси 

або використовувати інші вебресурси. 

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження 

Педагогічною радою Коледжу та вводиться в дію наказом директора Коледжу. 

5.2. Відповідальність за виконання даного Положення несуть всі учасники 

освітнього процесу Коледжу відповідно до обов'язків, визначених цим Положен-

ням. 

 

Схвалено Педагогічною радою 

Коледжу Протокол № 4__ від «_27_» __12____ 2021__ р.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                                                                                                    Директор Відокремленого структурного  

                                                                                                                                    підрозділу «Мукачівський фаховий коледж  

                                                                                                                                   Національного університету біоресурсів 

                                                                                                                                    і природокористування» України» 

                                                              __________________ Юрій САДВАРІ 

                                                             «__» _________ 20__ р. 

 

 

Розклад занять навчальної групи на тиждень 

 

Дата 

прове-

дення 

занятт

я за 

розкла

дом 

№ за-

няття у 

розк- 

ла-ді 

Дисципліна 

№ заняття 

за робочою 

програмою 

Тема 
заняття 

Вид за-

няття 

Кількість 
годин 

Викладач 

Дата опрацю-

вання матеріа-

лу 

Завдання 

Джерело 

інформації 

для виконання 

завдання 

Термін виконання 

(увага після зазна-

ченої дати 

завдання 

перевірятися не 

буде) 

Примітка 

для ви- 

коння за-

вдань 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

            

            

            

 

Заступник директора з навчальної роботи ____________ М.І. Яцик. 

 

Завідувач відділення  ____________ О.М. Гудзовата. 

 



 

ЗВІТ № __ 

щодо проведення дистанційних занять 

викладача __________________________________________________ 

Дата Курс Група 
Кількість 

студентів у 

групі 

Дисципліна 
Номер заняття за 

робочою 

програмою 

Номер 

заняття за 

розкладом 

Вид 
заняття 

Тема заняття 

Кількість 
студентів, 

які 
виконали 
завдання 

          

          

          

          

 

Викладач (циклової комісії) __________________     __________________ 
                                                                (підпис)                          (прізвище ім'я по батькові) 

Г олова циклової комісії         __________________     __________________ 
                                                                (підпис)                          (прізвище ім'я по батькові) 

 
Звіт виконується за результатами виконання викладачем кожного тижня педагогічного навантаження в умовах дистанційного навчання під 

час загальнонаціонального карантину 

 


