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1 Загальні положення 

 

1.1 Положення про дистанційне навчання (далі - Положення) в 

Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (ЗІЕІТ) є 

нормативним документом, який регламентує основні принципи організації та 

запровадження дистанційного навчання в ЗІЕІТ. 

1.2 Положення розроблене на підставі таких документів: 

- Законом України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014р.); 

- Положенням про дистанційне навчання (затверджено Наказом 

МОНУ № 446 від 25.04.2013р.); 

- Положенням про організацію освітнього процесу в ЗІЕІТ (від 

03.05.2015р., протокол Вченої ради №6). 

1.3 Під дистанційним навчанням (ДН) розуміється процес передачі 

знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який 

відбувається, в основному, при взаємодії віддалених один від одного 

учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке 

функціонує на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

1.4 У даному Положенні використовуються наступні значення 

відповідних термінів: 
- дистанційна форма навчання (ДФН) – форма організації 

навчального процесу в навчальних закладах, яка забезпечує 
реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість 
отримання випускниками документів державного зразка про 
відповідний освітній рівень; 

- технології дистанційного навчання (ТДН) – комплекс 

навчальних технологій, які дозволяють реалізовувати дистанційне 

навчання; 

- дистанційний навчально-методичний комплекс дисципліни 

(ДНМКД) – сукупність методичних ресурсів і технологій, який 

включає в себе навчальний контент, засоби контролю рівня знань 

та навиків, засоби навігації по курсу, засоби інтерактивної 

взаємодії. 

 

2. Реалізація дистанційного навчання 

 

2.1 Дистанційне навчання реалізується шляхом: 

- використання дистанційної форми як окремої форми навчання; 

- використання дистанційної форми в якості доповнення традиційної 

форми навчання (денної, заочної). 

2.2 Термін навчання студентів за ДФН визначається інститутом і не 

може бути меншим ніж термін навчання за денною формою за відповідним 

освітнім рівнем. 

2.3 Рішення про впровадження ТДН у навчальний процес приймається 

Вченою радою ЗІЕІТ з урахуванням доцільності та в залежності від ступеня 

готовності до використання ТДН. 



 

3. Організація навчального процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання 

 

3.1 Навчальний процес із застосуванням ТДН здійснюється у 

наступних формах: самостійна робота; навчальні заняття; виконання 

індивідуальних завдань, домашніх контрольних робіт, практична підготовка; 

контрольні заходи. Основною формою організації навчального процесу за 

ДФН є самостійна робота. 

3.2 Самостійне вивчення передбачає використання навчальних 

матеріалів дистанційних курсів, які студенти отримують через Інтернет. 

Вимоги щодо самостійного вивчення навчального матеріалу конкретної 

дисципліни визначаються програмою навчальної дисципліни, методичними 

вказівками, інструкціями і завданнями, що містяться в дистанційному курсі. 

3.3 Основними видами навчальних занять за ДФН є: лекція, семінар, 

практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші. 

3.4 Доступ студентам, до вивчення дисциплін із застосуванням ТДН, 

відкривається з першого тижня семестру або напівсеместру, в якому 

заплановано вивчення дисципліни, а закривається – з дати проведення 

модульного контролю із даної дисципліни. 

3.5 Контрольні заходи з дисциплін, які вивчають із застосуванням 

ТДН, включають поточний (тематичний, модульний) та підсумковий 

контроль знань, умінь та навичок, набутих студентом (слухачем) у процесі 

навчання. 

3.5.1 Іспити та заліки складаються студентами в період 

екзаменаційних сесій, у відповідності до Правил проведення 

письмових іспитів.  

3.5.2 Модульний контроль складається очно (в комп’ютерному класі 

інституту) або дистанційно, за умови забезпечення 

ідентифікації особи студента. 

3.5.3 Виконані дистанційно розрахунково-графічні, контрольні 

роботи та завдання оформлюються студентами в електронному 

вигляді і перевіряються викладачем на сайті ЦДО. 

3.5.4 Виконані дистанційно курсові проекти (роботи) оформлюються 

студентами спочатку в електронному вигляді і перевіряються 

керівником проекту (роботи) на сайті ЦДО. До захисту курсові 

проекти (роботи) подаються студентом особисто на паперовому 

носії. Захист курсових проектів (робіт) відбувається перед 

комісією очно, або в режимі відеоконференції за заявою 

студента та рішенням декана факультету. Курсові проекти 

(роботи) зберігаються в архіві згідно з чинними правилами. 

3.5.5 Підсумкова атестація випускників, при підготовці за 

дистанційною формою навчання, здійснюється згідно зі статтею 

6 Закону України «Про вищу освіту». Дипломні проекти 

(роботи) подаються студентом до екзаменаційної комісії (ЕК) 



особисто, на паперовому та електронних носіях. Захист 

дипломних проектів (робіт) відбувається перед відповідними 

ЕК очно, або в режимі відеоконференції за заявою студента та 

рішенням екзаменаційної комісії  інституту. Дипломні проекти 

(роботи) зберігаються в архіві згідно з чинними правилами. 

3.6 Студенти, які навчаються із застосуванням ТДН, проходять 

виробничу практику відповідно до освітньо-професійної програми обраного 

напряму навчання (спеціальності). База практики обирається студентом 

самостійно або визначається профільною кафедрою, яка оцінює результати 

виконання програми практики. Звіт з практики подається студентом 

особисто, на паперовому та електронному носіях. Захист звіту відбувається 

перед комісією очно, або в режимі відеоконференції за заявою студента та 

рішенням декана факультету. Звіти з практики зберігаються в архіві згідно з 

чинними правилами. 

3.7 Студент, який за результатами поточного та модульного 

контролю з дисципліни, отримав незадовільну оцінку, направляється на 

перездачу, але не більше 2 раз. 

3.8 Студент, який, за підсумками 2 перездач, отримав незадовільну 

оцінку, направляється на повторне вивчення даної дисципліни. 

3.9 Студент, який за результатами поточного контролю з дисципліни, 

отримав менше 20 балів, направляється на повторне вивчення даної 

дисципліни. 

3.10 Студент, який без поважних причин не складав модульний 

контроль, вважається таким, що має академічну заборгованість. 

3.11 У разі, якщо студент не складав модульний контроль з поважних 

причин, він письмово звертається до декана факультету з поясненням причин 

та проханням призначити час складання модульного контролю. 

3.12 Результати семестрового контролю зберігаються в електронному 

вигляді та дублюються на паперових носіях (екзаменаційних та залікових 

відомостях, залікових книжках). 

3.13 Студенти, які успішно закінчили повний курс навчання за 

дистанційною або поєднаною з дистанційною формою навчання і пройшли 

підсумкову атестацію, одержують відповідні документи державного зразка 

про освіту. 

 

4. Забезпечення дистанційного навчання. 

 

4.1 Навчальний процес з використанням ТДН може бути організовано 

за наявності: 

- дистанційного навчально-методичного комплексу дисципліни; 

- викладачів та допоміжного персоналу, що мають спеціальну 

підготовку з використання ТДН. 

- системи технологічної підтримки дистанційного навчання; 

- матеріально-технічної бази для забезпечення реалізації ТДН. 

4.2 Дистанційний навчально-методичний комплекс дисципліни 



розробляється кафедрою, за якою закріплена навчальна дисципліна, у 

відповідності до Методичних рекомендацій з розробки дистанційних курсів в 

системі MOODLE. 

4.3 Викладач, якому доручено викладання дисципліни: 

- до початку навчального семестру, розміщує на сайті ЦДО 

навчально-методичні матеріали, необхідні для вивчення 

дисципліни; 

- забезпечує навчально-методичну допомогу студентам, які 

навчаються з використанням ТДН; 

- здійснює контроль за самостійною роботою студентів які 

навчаються з використанням ТДН; 

- встановлюють терміни виконання тематичних завдань, та 

оцінюють їх виконання; 

- подають до деканатів факультетів, не рідше ніж один раз на два 

тижні, інформацію про результати поточної успішності студентів. 

4.4 Навчальний відділ: 

- до кінця поточного навчального року формує перелік дисциплін, 

які мають викладатися з використанням ТДН у наступному 

навчальному році; 

- формує облікові записи суб’єктів дистанційного навчання 

(викладачів і студентів); 

- організує, та проводить для викладачів, навчальний семінар щодо 

використання ТДН; 

- організує, та проводить для студентів, інформаційно-ознайомчу 

зустріч щодо роботи в системі дистанційного навчання; 

- надає технічну та консультативну допомогу викладачам, які 

викладають дисципліни з використанням ТДН; 

- на вимогу деканатів формує звіти про хід поточної успішності 

студентів; 

- здійснює контроль за розміщенням викладачами, на сайті ЦДО, 

навчально-методичних матеріалів дисциплін. 

4.5 Забезпечення адміністрування сервера ЦДО та підтримку 

середовища MOODLE здійснює центр інформаційних технологій ЗІЕІТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




