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Про затвердження положення «Про
організацію освітнього процесу за
дистанційною формою навчання»

З метою навчально-методичного, науково-методичного, 
інформаційного забезпечення організації освітнього процесу за 
дистанційною формою навчання, на виконання Законів України «Про 
вищу освіту», положення «Про дистанційне навчання» затвердженого 
наказом Міністерства освіти України від 25.04.2013 № 466, іншими 
законодавчими й нормативними актами,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення «Про організацію освітнього процесу за 
дистанційною формою навчання» (далі -  Положення), що додається.

2. Припинити дію положення «Про організацію очно-дистанційного 
підвищення кваліфікації керівників і педагогічних кадрів у Центральному 
інституті післядипломної педагогічної освіти», схваленого науково- 
методичною радою Центрального інституту післядипломної педагогічної 
освіти АПН України протокол №2 від 11 травня 2005 року та тимчасового 
положення «Про організацію навчального процесу в кредитно-модульній 
системі підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти за 
очно-дистанційною формою навчання», схваленого Вченою радою 
Університету менеджменту освіти АПН України, протокол № 2 від 25 
березня 2009 року

3. Першому проректору - проректору з науково-педагогічної та 
навчальної роботи (Кириченко М.О.):

3.1. До 25.05.2016 розробити пропозиції щодо персонального складу 
науково-методичної комісії з експертизи електронних освітніх ресурсів, 
відповідно до додатку В Положення.



3.2. До 01.06.2016 подати проект наказу для затвердження 
персонального складу науково-методичної комісії з експертизи 
електронних освітніх ресурсів.

4. Директорам Центрального інституту післядипломної педагогічної 
освіти (Степко М.Ф.), Білоцерківського інституту неперервної професійної 
освіти (Ситніков О.П.), Науково-навчального інститут менеджменту та 
психології Алейнікова (О.В.):

4.1. Ознайомити науково-педагогічних, педагогічних та інших 
працівників інститутів із Положенням.

4.2. Забезпечити контроль за виконанням працівниками інститутів 
вимог даного Положення.

4.3. Нормування роботи науково-педагогічних працівників, які 
забезпечують освітній процес за дистанційною формою навчання 
здійснювати відповідно до додатків А та Б Положення.

5. Директору Навчально-методичного центру дистанційного 
навчання (Касьян С.П.) здійснювати організаційне, методичне та технічне 
забезпечення впровадження дистанційного навчання у відповідності до 
вимог Положення.

6. Наказ набирає чинності з моменту його підписання.
7. Начальнику редакційно-видавничого відділу (Васильченко Я.И.) 

забезпечити видання Положення із розрахунку:
Керівництво Університету -  3 прим.
Інститути - на кожну кафедру, відділ та керівництву по 1 прим.;
Навчально-науковий центр організації дистанційного навчання -  2

прим.
Відділ організації навчального процесу та моніторингу -  2 прим. 
Наукова бібліотека -  10 прим.
8. Контроль за виконанням залишаю за собою.

Ректор . ■ В.В. Олійник


