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Це положення є основним нормативним документом, що регламентує 

організацію та умови запровадження дистанційного навчання у Харківському 

державному політехнічному коледжі (надалі – Коледжі). 

Дане положення є тимчасовим і розроблене на підставі: 

- Постанови КМУ №211 від 11 березня 2020р.; 

- Наказу МОН №406 від 16 березня 2020р.; 

- Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

короновірусної хвороби (COVID-19)» № 530 ІХ від 17 березня 2020р.; 

- Закону України «Про фахову передвищу освіту» № 2745-VII від 

18.03.2020р. 

 

  



І Загальні положення 

1.1 Під дистанційним навчанням розуміється процес набуття знань, 

умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається 

в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного 

учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, яке базується 

та функціонує на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 

контенте наповнення яких відбувається згідно з навчальною програмою. У 

процесі дистанційного навчання використовуються дистанційні курси - 

інформаційні продукти, які є достатніми для вивчення окремих навчальних 

дисциплін. 

1.2 Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом 

застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для 

підготовки здобувачів вищої освіти (фахової передвищої) для отримання 

непереривної освіти під час карантину, та інших форс мажорних ситуацій 

які можуть виникнути при підготовці фахівців. 

1.3 Завданням дистанційного навчання є забезпечення студентам 

можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та 

професійної кваліфікації, незалежно від статі, раси, національності, 

соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних 

переконань,  ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця 

проживання відповідно до їх здібностей.  

 

ІІ Цілі і завдання дистанційного навчання 

2.1 Мета впровадження дистанційної форми навчання є реалізація 

освітніх програм, надання слухачам можливості отримати поглиблені 

знання, набути уміння та навички систематичного подальшого професійного 

вдосконалення відповідно до обраної спеціальності, навчальної програми з 

використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у разі 

перебування студента за межами коледжу. 



2.2 Основними завданнями коледжу з впровадження дистанційного 

навчання є: 

- розширення доступу різних категорій слухачів до якісного навчання 

за відповідними навчальними  програмами; 

- забезпечення індивідуалізації навчання відповідно до потреб, 

особливостей і можливостей слухачів; 

- підвищення якості та ефективності навчання шляхом застосування 

сучасних освітніх технологій; 

- створення додаткових можливостей спілкування викладачів і 

слухачів у межах активного навчання завдяки сучасним інформаційним 

технологіям; 

- забезпечення контролю якості освіти; 

- забезпечення контролю відвідуваності дистанційних занять; 

2.3 Дистанційне навчання може використовуватися як: 

- технологія організації навчального процесу всіх форм навчання;  

 - окрема форма навчання; 

-  симбіоз між денною та дистанційною формами навчання; 

 - технологія організації навчального процесу денної форми навчання у 

випадку коли форс мажорна ситуація унеможливлює перебування здобувачів 

освіти у навчальному закладі. 

2.4 Обсяг, структура і якість знань, умінь та навичок, що надаються 

дистанційно, мають відповідати вимогам навчального плану державного 

стандарту освіти або освітній програмі, встановленого для відповідного 

освітньо-кваліфікаційного (освітньо-професійного) рівня. 

2.5 Перелік навчальних дисциплін і форм організації навчання, за 

якими забезпечується дистанційне навчання або використання його 

елементів, визначає навчальний план відповідної спеціальності. 

 

 

 



ІІІ Структура і функції системи дистанційного навчання 

3.1 Викладачі коледжу забезпечують розміщення і збереження 

наповнених дистанційних курсів з дисциплін відповідно до навчального 

плану. 

3.2 Система дистанційного навчання забезпечує: 

- поточну координацію робіт щодо розвитку дистанційного навчання, а 

також розроблення критеріїв, засобів і систем контролю якості дистанційного 

навчання; 

- створення та технічну підтримку дистанційних курсів; 

- здійснення освітньої діяльності за технологіями дистанційного 

навчання; 

- розроблення викладачами коледжу дидактичного та методичного 

забезпечення дистанційних курсів. 

 

IV Управління системою дистанційного навчання 

4.1 Організацію і управління системою дистанційного навчання 

здійснюють завідувачі відділеннями, методист, голови відповідних циклових 

комісій, забезпечуючи: 

- проведення заходів для здійснення дистанційного навчання за всіма 

видами освітньої діяльності; 

- технічне забезпечення реалізації дистанційного навчання; 

- контроль якості та мотивацію учасників  дистанційного навчання в 

коледжі. 

4.2 Загальне управління системою дистанційного навчання здійснює 

заступник директора з навчальної роботи. 

 

V Організаційні засади системи дистанційного навчання 

5.1 Створення та поповнення інформаційних ресурсів дистанційних 

курсів здійснюється, викладачами коледжу. 



5.2 Коледж забезпечує використання у навчальному процесі 

дистанційних курсів та проводить внутрішній моніторинг якості 

дистанційного навчання. 

5.3 Актуальність контенту дистанційних курсів створених у коледжі 

перевіряють відповідні голови циклових комісій. 

5.4 Технічну допомогу при створені дистанційних курсів надає група 

технічної підтримки коледжу. 

 

VI Забезпечення дистанційного навчання 

6.1 Забезпечення дистанційного навчання включає такі складові: 

методичне забезпечення; системотехнічне забезпечення; матеріально-

технічне забезпечення. 

6.2 Методичне забезпечення дистанційного навчання розробляють 

викладачі коледжу. Методичне забезпечення включає: 

- методичні основи дистанційного навчання для відповідних освітніх 

рівнів та напрямів підготовки; 

- критерії, засоби і системи контролю якості дистанційного навчання; 

- дидактичне та методичне забезпечення дистанційних курсів; 

- методики розроблення, апробації та впровадження дистанційних 

курсів; 

6.3 Системотехнічне забезпечення включає в себе: апаратну, 

телекомунікаційну, програмну та інформаційну складові. 

6.3.1 Для впровадження дистанційного навчання у коледжі прийнято 

використовувати як основний програмний засіб Google Classroom, Zoom  як 

допоміжні Skype, Telegram, Viber та інші. 

  

VII Організація освітнього процесу за дистанційною формою навчання 

7.1 Учасниками навчального процесу, що відбувається за дистанційною 

формою навчання, є: 

- особи, які навчаються (далі за текстом - слухачі); 



- педагогічні працівники (далі за текстом - викладачі); 

- фахівці з інформаційних технологій, адміністратори дистанційного 

навчання, програмісти, методисти, оператори тощо (далі за текстом -

персонал). 

7.2 Період навчання за дистанційною формою залежить від визначеної 

форми навчання за відповідним напрямом або від терміну ситуації яка 

унеможливлює перебування слухачів у навчальному закладі. 

7.3 Викладачі здійснюють проведення дистанційних занять відповідно 

до окремого розкладу, який складається згідно навчального плану і 

оприлюднюється на офіційному сайті коледжу. У журналах  обліку занять 

роблять відповідні записи, які підтверджуються підписом викладача після 

закінчення карантину шляхом перенесення з електронного 

документообороту. 

7.4 Викладачі додають до створених у Google Classroom  дистанційних 

курсів адміністрацію коледжу, а саме: директора, заступників директора і 

завідувачів відділень. 

7.5 Завідуючі відділеннями перевіряють проведення занять, що 

підтверджується підписом у журналі аудиторних занять поряд з підписом 

викладача. 

7.6 В ході дистанційного навчання викладачі проводять обов’язковий 

контроль знань, результати якого переносяться до журналу обліку 

успішності. 

7.7 Лабораторні заняття в дистанційному навчанні в залежності від 

рівня матеріально-технічної оснащеності, можливостей створення і 

використання віртуальних лабораторій можуть проводитись у таких 

варіантах: тільки очно у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях; 

повністю дистанційно з використанням відповідних моделювальних програм 

(емуляторів), віртуальних лабораторій тощо; частково - очно, а частково - 

дистанційно. 



          7.8 Виконання проектних завдань у дистанційному навчанні передбачає 

розроблення курсових проектів та дипломного проекту, які виконуються 

студентами самостійно. Консультування керівниками проектів які призначені 

консультантами відбувається через форуми або очно. Виконані дистанційно 

курсові проекти оформлюються студентами в електронному вигляді  і 

перевіряються викладачем. 

7.9 За проведені дистанційні заняття проводиться оплата праці 

викладачам відповідно до тарифікації. 

 

VIII Порядок внесення змін до положення 

8.1 Зміни та доповнення до положення вносяться за поданням до 

Педагогічної ради коледжу.  

8.2 Це Положення запроваджується в дію з моменту його затвердження 

директором ХДПК 

 

 


