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Л. Ляхоцька 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

Глобальне впровадження комп’ютерних технологій в усі сфери 
діяльності, формування нових комунікацій і високоавтоматизованого 
інформаційного середовища стали не тільки першим кроком до формування 
інформаційного суспільства, а й початком модернізації як вищої освіти 
взагалі, так і післядипломної зокрема. 

Створення єдиного освітнього середовища є одним із завдань 
європейської вищої освіти, головна перевага якого полягає у поданні 
дидактично уніфікованого й формалізованого навчального матеріалу та 
створенні сприятливих умов використання його контенту незалежно від часу, 
місця перебування та форми навчання слухача.  

Відповідно до цих завдань освітня діяльність закладів післядипломної 
педагогічної освіти спрямована на: 

 створення умов для особистого розвитку і творчої самореалізації 
людини; 

 формування національних та загальнолюдських цінностей; 
 створення рівних можливостей для педагогічних працівників у 

здобутті якісної післядипломної педагогічної освіти; 
 підготовку до життя і праці в сучасних умовах; 
 розроблення та запровадження інноваційних освітніх технологій; 
 уміння орієнтуватися в інформаційному просторі; 
 демократизацію освіти та навчально-виховного процесу; 
 розвиток неперервної освіти впродовж життя; 
 інтеграцію української освіти в європейський і світовий простір; 
 забезпечення соціального захисту слухачів та науково-педагогічних 

працівників; 
 відповідальне ставлення до власного здоров’я, охорони 

навколишнього середовища; 
 створення найбільш сприятливих умов життєдіяльності суспільства. 
Проте на сьогодні до нормативних документів нового покоління в 

післядипломній освіті маємо віднести: закон України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 р. № 1556-VII; «Про проведення експертизи навчальних планів 
вищих навчальних закладів» – наказ Міністерства освіти і науки України від 
05.12.2008 р. № 1107); «Про електронні освітні ресурси» – наказ МОНМС 
України від 01.10.2012 р. № 1060; «Про дистанційне навчання» – наказ МОН 
України від 25.04.2013 р. № 466; «Про підвищення кваліфікації та 
стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 
навчальних закладів» – наказ МОН України від 24 січня 2013 р. № 48, «Про 
затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів 
післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають 
освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та 
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підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і 
спеціальностями» – наказ МОН України від 30.10.2013 р. № 1518. 

В умовах імплементації Закону про вищу освіту (2014 р.) великого 
значення набувають нормативні документи, що розробляються галузевими 
академіями наук, закладами післядипломної освіти та творчими колективами 
науковців у рамках науково-дослідних держбюджетних робіт для якісної 
організації та забезпечення освітнього процесу в системі післядипломної 
освіти. 

Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної 
педагогічної освіти (далі – Положення) розроблено з метою унормування дій 
учасників освітнього процесу щодо застосування дистанційної форми, як 
окремої форми навчання та використання технологій дистанційного навчання 
в закладах післядипломної педагогічної освіти ( далі – ЗППО), а також згідно 
з пропозиціями учасників щорічної міжнародної науково-практичної 
конференції «Теорія і практика дистанційної освіти» 2013–2014 рр., 
Всеукраїнського круглого столу «Дистанційне навчання – нові інформаційні 
можливості української освіти», м. Київ, МОН України, 14.11.2013 р. 
Положення визначає основні нормативні, організаційні, науково-методичні, 
матеріально-технічні, програмно-інформаційні та кадрові засади 
дистанційного освітнього процесу у ЗППО та в структурних підрозділах 
інших вищих навчальних закладів, які здійснюють підвищення кваліфікації 
слухачів. Положення розроблено співробітниками лабораторії систем 
відкритої освіти Науково-дослідного інституту післядипломної педагогічної 
освіти в ході виконання першого етапу держбюджетної НДР за темою 
«Теоретико-методичні засади проектування технологій навчання в системі 
відкритої післядипломної педагогічної освіти» реєстраційний номер 
0115U002062. Автори висловлюють щиру вдячність працівникам закладів 
післядипломної педагогічної освіти (КВНЗ КОР «Академія неперервної 
освіти», Запорізький ОІППО Рівненський ОІППО, Миколаївський ОІППО, 
комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», Харківська академія 
неперервної освіти, Черкаський ОІПОПП, КВНЗ «Вінницька академія 
неперервної освіти»), які надали свої зауваження та пропозиції під час 
громадського обговорення проекту зазначеного вище документу. 

Пропонуємо освітянській громадськості ознайомитися з основними 
позиціями новоствореного нормативного документу. 

ПОЛОЖЕННЯ 
про дистанційне навчання 

у закладах післядипломної педагогічної освіти 
Рецензенти: 
Сисоєва С. О., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 

НАПН України, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології 
Київського педагогічного університету ім. Б. Грінченка. 

Рябова З. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи Навчально-
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наукового інституту менеджменту і психології ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України. 

Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної 
педагогічної освіти розроблено як типове та з метою унормування дій 
учасників освітнього процесу з використанням технологій дистанційного 
навчання в закладах післядипломної педагогічної освіти та визначає основні 
нормативні, організаційні, науково-методичні, матеріально-технічні, 
програмно-інформаційні та кадрові засади дистанційного освітнього процесу 
як у вищезгаданих навчальних закладах, так і в структурних підрозділах 
інших вищих навчальних закладів, які здійснюють післядипломну освіту 
керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів освіти 

Для керівників, науково-педагогічних і педагогічних кадрів освіти 
вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти, слухачів і 
аспірантів. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Це Положення розроблено відповідно до вимог Конституції України і з 

урахуванням указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів, 
наказів та листів Міністерства освіти і науки України та інших міністерств:  

 законів України: «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII; 
«Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 
2007−2015 роки» від 09.01.2007 р. № 537-V; «Про інноваційну діяльність» від 
04.07.2002 р. № 40-IV;  

 Постанови Кабінету Міністрів України «Про систему підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і 
посадових осіб місцевого самоврядування» від 07.07.2010 р. № 564;  

 положень МОН України: «Про електронні освітні ресурси» – наказ 
МОНМС України від 01.10.2012 р. № 1060; «Про дистанційне навчання» – 
наказ МОН України від 25.04.2013 р. № 466; «Про підвищення кваліфікації 
та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 
навчальних закладів» від 24 січня 2013 р. № 48;  

 нормативних актів МОН України: «Про затвердження норм часу для 
планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів 
методичної, наукової і організаційної роботи педагогічних і науково-
педагогічних працівників вищих навчальних закладів» – наказ МОН України 
від 07.08.2002 р. № 450; «Про затвердження Вимог до вищих навчальних 
закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових 
установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з 
підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими 
напрямами і спеціальностями» наказ МОН України від 30.10.2013 р. № 1518. 

Форми та моделі, наведені у додатках до документу, мають 
орієнтовний характер; моделі реалізації, здійснення дистанційного навчання 
визначаються закладами післядипломної педагогічної освіти самостійно, із 
дотриманням норм законодавства та цього Положення. 

1.1. Головною метою дистанційного навчання у ЗППО є надання 
слухачам освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних 
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інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-
кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти, за 
програмами підвищення кваліфікації працівників; отримання ними якісних 
знань, набутих умінь і навичок відповідно до обраної навчальної програми 
(плану) за місцем їх проживання або тимчасового перебування з 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

Основними завданнями дистанційного навчання в ЗППО є: 
 забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного 

права на 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; 

 розширення можливостей доступу різних категорій фахівців до 
якісного навчання за програмами післядипломної педагогічної освіти; 

 розширення можливостей доступу різних категорій слухачів до 
якісного навчання за відповідними програмами; 

 забезпечення індивідуалізації навчального процесу відповідно до 
потреб, особливостей і можливостей слухачів; 

 підвищення якості та ефективності навчального процесу шляхом 
застосування актуальних освітніх технологій; 

 створення додаткових можливостей для спілкування педагогічних 
(науково-педагогічних) працівників зі слухачами та слухачів між собою в 
рамках активного творчого засвоєння програми навчання; 

 забезпечення контролю якості післядипломної педагогічної освіти. 
Дистанційне навчання в ЗППО реалізується на таких принципах: 
 пріоритетність психолого-педагогічних, соціальних, санітарно-

гігієнічних підходів до всіх аспектів навчання; 
 модульний підхід до конструювання змісту та організації 

навчального процесу; 
 максимально можлива інтеграція змісту; 
 сформованість інформаційного простору навчання; 
 підготовленість особистості до навчання; 
 активний зворотний зв’язок; 
 гуманістичність, мобільність навчання, неантагоністичність 

існуючим формам освіти. 
1.2. У Положенні терміни та поняття вживаються в таких значеннях: 
 дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації – це 

індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і 
способів пізнавальної діяльності педагогічного працівника, який відбувається 
за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників 
навчального процесу у спеціалізованому середовищі, створеному на основі 
сучасних інформаційно-комунікаційних та психолого-педагогічних 
технологій і формує умови для безперервної освіти педагогічних працівників. 
Це форма навчання та педагогічна технологія, основним змістом якої є 
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керована на відстані самостійна робота слухачів, з використанням сучасних 
інформаційних та комунікаційних технологій; 

 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 (програм), зокрема, 
дистанційні курси − систематизоване зібрання інформації та навчально-
методичних засобів, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін 
(програм), яке доступне у мережі Інтернет за допомогою веб-браузера та/або 
інших програмних засобів; 

 веб-середовище дистанційного навчання – системно організована 
сукупність веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), програмного 
забезпечення управління веб-ресурсами, засобів взаємодії суб’єктів 
дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням; 

 дистанційна форма навчання – форма організації навчального 
процесу у ЗППО, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та 
передбачає можливість отримання випускниками документів державного 
зразка про відповідний освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень; 

 електронні освітні ресурси – ресурси навчально-методичного 
призначення, що використовуються для забезпечення навчальної діяльності 
слухачів і вважаються одним з головних елементів інформаційно-освітнього 
середовища; 

 електронний курс дистанційного навчання – інформаційна 
система, яка є достатньою для навчання окремим навчальним модулям за 
допомогою опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників 
освітнього процесу у спеціалізованому веб-середовищі, яке функціонує на 
базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних 
технологій та передбачає комплексне вивчення сучасних та актуальних 
наукових проблем галузі освіти, науки, педагогіки, відповідних нормативно-
правових актів, вітчизняного та зарубіжного досвіду, підвищення рівня 
професійної культури тощо; 

 інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання 
– технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів 
(електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також 
забезпечення організації і супроводу навчального процесу за допомогою 
спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-
комунікаційного зв’язку, зокрема 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 дистанційного 
навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі 
дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі 
тощо); 
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 система управління веб-ресурсами навчальних дисциплін 
(програм) − 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 навчального процесу та контролю 
за навчанням через Інтернет та/або локальну мережу; 

 суб’єкти дистанційного навчання – особи, які навчаються 
(слухач), та особи, які забезпечують навчальний процес за дистанційною 
формою навчання (педагогічні та науково-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. 

 автор (розробник) електронного дистанційного навчального 
курсу (модуля) підвищення кваліфікації слухачів – науково-педагогічні 
співробітники закладу післядипломної педагогічної освіти, які мають високі 
компетенції володіння змістом підвищення кваліфікації слухачів, проводять 
розробку та подальшу корекцію начально-методичного матеріалу, 
інформаційних ресурсів ЕДНК, консультують викладачів-тьюторів, 
кураторів-тьюторів, які безпосередньо працюють зі слухачами в ЕДНК. 

 викладач-тьютор – науково-педагогічний або педагогічний 
працівник вищого навчального закладу, який має право та/або є автором веб-
ресурсу, розміщеного на платформі підтримки дистанційного навчання і 
занесеного до репозитарію дистанційних курсів ЗППО, може здійснювати 
навчальний процес зі слухачами курсів підвищення кваліфікації за 
дистанційною формою. 

 куратор-тьютор ЗППО – особа, яка виконує визначений об’єм 
обов’язків куратора та тьютора в навчальних групах слухачів.  

2. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
2.1. Дистанційне навчання в ЗППО реалізується шляхом:  
 застосування дистанційної форми як окремої форми навчання; 
 використання технологій дистанційного навчання для забезпечення 

навчання в різних формах. 
2.2. Дистанційна форма навчання у ЗППО запроваджується відповідно 

до рішення вченої ради, погодженого з органом управління освітою, у сфері 
управління якого перебуває відповідний ЗППО (для навчальних закладів 
комунальної та державної форми власності), та за наявності забезпечення, 
визначеного вимогами до вищих навчальних закладів та закладів 
післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають 
освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та 
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підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і 
спеціальностями. 

2.3. Дистанційне навчання може бути використано для повної реалізації 
професійних освітніх програм довгострокових та короткострокових курсів 
підвищення кваліфікації. Допускається декілька альтерантивних варіантів 
організації освітнього процесу з використанням дистанційної форми та 
технологій дистанційного навчання в ЗППО:  

 повністю віддалене навчання на основі керованого і 
контрольованого навчального процесу: слухач і викладач (тьютор) 
спілкуються через Інтернет (навчальний контент розміщено на платформі 
дистанційного середовища), підсумкова атестація проводиться дистанційно 
(Додаток 4);  

 віддалене навчання на основі керованого і контрольованого 
навчального процесу та очний контроль засвоєння матеріалів курсів 
підвищення кваліфікації: слухач, опанувавши (навчальний контент 
розміщено на платформі дистанційного середовища) зміст навчальних 
модулів дистанційно, проходить підсумкову атестацію очно в ЗППО; 

 очно-дистанційна форма навчання на основі керованого і 
контрольованого навчального процесу: частина контенту навчальних модулів 
вивчається дистанційно, а частина – очно, з аргументованими можливостями 
коригування термінів навчання. У цьому випадку підсумкова атестація курсів 
підвищення кваліфікації може проводитися як очно, так і дистанційно 
(Додаток 1); 

 накопичувальна система підвищення кваліфікації за п’ять років: 
слухачем індивідуального обираються сертифіковані курси-модулі з 
репозитарію дистанційних курсів відповідно до їхніх потреб і запитів. 
Логічно завершені альтернативні сертифіковані курси вміщують навчальний 
контент зазначений у навчальному плані слухачів курсів підвищення 
кваліфікації. У цьому випадку сертифікація та підсумкова атестація з 
проблеми підвищення кваліфікації може проводитися як очно, так і 
дистанційно. 

2.4. Технології дистанційного навчання використовуються при 
проведенні навчальних, лабораторних та практичних занять, різного виду 
практик (за винятком виробничої практики), поточного контролю, атестації 
слухачів. 

2.5. Види навчальних занять (Додаток 2). 
При дистанційному підвищенні кваліфікації основними видами 

навчальних занять є: лекція, семінар, вебінар, практичне заняття, 
лабораторне заняття, дискусія. Дистанційні заняття, які проводяться в 
межах дистанційного курсу: демонстраційна версія заняття за курсом, 
вступне заняття за курсом, індивідуальне заняття-консультація, 
дистанційна конференція за допомогою електронної пошти, чат-заняття, 
веб-заняття, тренінг. Інші види навчальних занять, які можуть проводитись 
(у синхронному або асинхронному режимах) − ділові ігри, виконання 
проектів у групах, виконання контрольно-тестових завдань тощо. Ці види 
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навчальних занять можуть проводитись очно або дистанційно у синхронному 
або асинхронному режимі, що визначається робочою програмою підвищення 
кваліфікації. 

2.6. Види занять встановлюють провідні кафедри і вносять у навчальні, 
навчально-тематичні плани та інші документи. 

2.7. Самостійна робота слухачів – важлива та обов’язкова форма 
організації навчання при дистанційній формі підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників за умови здійснення керованого і контрольованого 
навчального процесу.  

2.7.1. До основних видів самостійної роботи у ЗППО належить:  
 ознайомлення з організацією, змістом (навчальні програми, плани 

тощо) та забезпеченням освітнього процесу; 
 розроблення індивідуальних планів підвищення кваліфікації; 
 вивчення рекомендованої літератури; 
 виконання індивідуальних завдань; 
 виконання випускної роботи (розроблення проекту) 
 підготовка до занять, педагогічного контролю тощо. 
2.7.2. Орієнтовні норми часу за видами самостійної роботи: 

Таблиця 

Підготовка до одного 
аудиторного 

академічного часу 

Підготовка 
до: Виконання 

Види 
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Норма 
часу (год) 0,3-0,5 0,5-0,75 1,5-2 1-1,5 2 2 6 6 30 8 6 36 18 

 

2.7.3. За очно-дистанційною формою навчання основний обсяг 
самостійної роботи виконується на другому етапі навчання (дистанційна 
форма), де вивчаються за власним вибором навчальні модулі, формуються 
індивідуальні траєкторії навчання, виконуються індивідуальні завдання 
(випускна робота/проект, індивідуальна навчальна практика та ін.) тощо. 

2.7.4. Самостійна робота педагогічних працівників організовується та 
контролюється керівниками структурних підрозділів здійснення 
дистанційного навчання та кураторами-тьюторами навчальних груп. 

2.7.5. Практична підготовка педагогічних працівників здійснюється за 
рахунок практичного напряму змісту та організації навчання та реалізується 
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в усіх видах навчальних занять, а також під час проходження індивідуальної 
навчальної практики. 

2.3. ЕЛЕКТРОННИЙ КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  
2.3.1. Електронний курс (веб-ресурс) дистанційного навчання – 

інформаційна система, яка є достатньою для навчання окремим навчальним 
модулям за допомогою опосередкованої взаємодії віддалених один від 
одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому веб-середовищі, яке 
функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-
комунікаційних технологій та передбачає комплексне вивчення сучасних та 
актуальних наукових проблем галузі освіти, науки, педагогіки, відповідних 
нормативно-правових актів, вітчизняного та зарубіжного досвіду, 
підвищення рівня професійної культури тощо. 

Перелік електронних курсів (веб-ресурсів) навчальних дисциплін 
(програм), необхідних для забезпечення дистанційного навчання, 
визначається навчальним закладом залежно від профілю навчальної 
дисципліни. 

Для забезпечення дистанційного навчання слухачів курсів підвищення 
кваліфікації навчальний заклад може створювати власні електронні курси 
(веб-ресурси) або використовувати інші веб-ресурси, що підлягають 
перевірці у цьому навчальному закладі. 

2.3.2. ЕКДН передбачає: 
 розроблену і затверджену робочу навчальну програму підвищення 

кваліфікації відповідної категорії слухачів за напрямами, які включено до 
плану-графіка підвищення кваліфікації; 

 розроблений навчально-методичний комплекс ЕКДН відповідно до 
методичних рекомендацій; 

 підготовлених викладачів-тьюторів, кураторів-тьюторів з числа 
науково-педагогічних та педагогічних кадрів ЗППО; 

 сформовані навчальні групи та призначених викладачів-тьюторів, 
кураторів-тьюторів; 

 сформований розклад ЕКДН; 
 проведення експертизи ЕКДН;  
 визначення вартості навчання на ЕКДН; 
 інформування освітніх навчальних закладів про ЕКДН.  
Електронний курс (веб-ресурс) навчальних дисциплін (програм), 

необхідних для забезпечення дистанційного навчання, може містити 
(Додаток 3): 

 методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності 
виконання завдань, особливостей контролю тощо; 

 документи планування навчального процесу (навчальні програми, 
навчально-тематичні плани, розклади занять); 

 відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо; 
 мультимедійні лекційні матеріали;  
 термінологічні словники; 
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 практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх 
виконання; 

 віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями 
щодо їх виконання; 

 віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх 
використання; 

 пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, 
тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із 
перевіркою викладачем;  

 ділові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання; 
 електронні бібліотеки чи посилання на них; 
 бібліографії. 
Слухачі ЕКДН в системі підвищення кваліфікації зобов’язані 

систематично опановувати теоретичні знання та практичні навички, 
передбачені навчально-тематичним планом. Слухачі зобов’язані бути 
присутніми на он-лайн (офф-лайн) заняттях, передбачених розкладом ЕКДН, 
виконувати всі практичні заняття та запропоновані завдання. 

2.3.1. Порядок зарахування на ЕКДН. 
Прийом слухачів на електронний курс (веб-ресурс) дистанційного 

навчання здійснюється відповідно до заявок освітніх закладів, а також 
особистих заяв працівників освіти.  

Терміни навчання зазначаються у планах-графіках курсів підвищення 
кваліфікації на підставі обраних моделей дистанційного навчання, схвалених 
рішенням вченої ради ЗППО.  

Порядок зарахування на електронний курс (веб-ресурс) дистанційного 
навчання визначається відповідним наказом директора ЗППО.  

2.3.2. Методичне і технічне забезпечення ЕКДН. 
Методичну та консультативну підтримку з питань, пов’язаних з 

розробкою та розміщенням ЕКДН, здійснює відповідний структурний 
підрозділ ЗППО.  

Методичну і консультативну підтримку з питань, пов’язаних із змістом 
ЕКДН, здійснюють автори (розробники) і викладачі-тьютори ЕКДН. 

Технічна підтримка дистанційного навчання здійснюється відповідним 
структурним підрозділом технічного і програмного забезпечення ЗППО. 

2.3.3. Порядок зарахування на курси підвищення кваліфікації. 
Порядок зарахування на курси підвищення кваліфікації за 

дистанційною формою навчання або за змішаними формами навчання з 
дистанційними етапами визначається наказом ректора відповідного ЗППО. 

2.4. ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ 
Педагогічний контроль (далі – контроль) – найважливіша й обов’язкова 

форма організації навчального процесу. Педагогічний контроль при 
дистанційній формі навчання здійснюється в різних організаційних формах 
(індивідуальний, груповий, фронтальний) і різними методами (письмовий, 
практичний, комп’ютерний, самоконтроль). 
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При дистанційному підвищенні кваліфікації використовують методи і 
моделі, що дають змогу побудувати інтелектуальну автоматизовану систему 
контролю знань на основі реалізації методів адаптивного тестування, 
використання нечіткої логіки та інженерії знань.  

Контрольні заходи з навчальної дисципліни (предмета, модуля) під час 
здійснення підготовки фахівців за дистанційною формою навчання можуть 
включати проміжний (тематичний, модульний), підсумковий та інші, 
визначені закладом післядипломної педагогічної освіти форми контролю 
знань, умінь та навичок, набутих слухачем у процесі навчання. Усі 
контрольні заходи можуть здійснюватися відповідно до рішення навчального 
закладу дистанційно з використанням можливостей інформаційно-
комунікаційних технологій, зокрема відеоконференцзв’язку за умови 
забезпечення аутентифікації того, хто навчається, або очно. 

2.4.1. Автоматизована система контролю знань (АСКЗ) повинна: 
 містити інформаційну модель предметної області, релевантну 

знанням організатора тестування в період проведення контролю; 
 володіти можливістю враховувати неповні або не зовсім точні 

відповіді; 
 містити адаптивну і керовану викладачем процедуру виявлення 

знань, аналізу їх глибини і якості з подальшою реконструкцією на цій основі 
інформаційної моделі слухача; 

 виводити підсумкову оцінку знань слухача на основі порівняння 
еталонної моделі, що міститься в АСКЗ, з реконструйованою моделлю, 
побудованою по відповідях слухача. 

2.4.2. Контрольні заходи включають самоконтроль, вхідний, 
проміжний  і підсумковий контроль знань, умінь і навичок слухача, який 
навчається в ЗППО за дистанційною (дистанційно-очною) формою. 

2.4.3. Самоконтроль, який є первинною формою контролю знань 
слухача, забезпечується автоматизованою системою тестування і 
відповідними веб-ресурсами – пакетами тестових завдань для 
самотестування. 

2.4.4. Вхідний контроль знань, умінь і навичок слухача здійснюється на 
початку його навчання з метою виявлення стартового рівня сформованості 
професійних (посадово-функціональних) компетентностей слухачів, 
коригування та індивідуалізації навчального процесу і може забезпечуватись 
системою тестування із автоматизованою перевіркою результатів (або 
перевіркою результатів викладачем) у синхронному або асинхронному 
режимі. Тести мають пройти експертне оцінювання та бути стандартизовані 
(визначена процедура вимірювання, процедура шкалювання, регламентована 
процедура тестування). 

2.4.5. Проміжний контроль включає поточний та модульний контроль 
Поточний контроль успіхів слухача щодо засвоєння навчальної програми 
може здійснюватись у форматі тестування, оцінювання виконання 
практичних, лабораторних робіт та участі у семінарах (дискусіях), ділових 
іграх тощо. Модульний контроль – обов’язковий вид контролю, який 
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визначає рівень засвоєння слухачами навчального матеріалу конкретного 
модуля або блоку модулів. Модульний контроль проводиться зазвичай 
методом комп’ютерного тестування. 

2.4.6. Підсумковий контроль включає вихідний контроль, 
диференційований залік та захист випускної роботи. Вихідний контроль 
проводиться методом комп’ютерного тестування за тестами, подібними до 
тестів вхідного контролю. Вимоги до тестів такі ж, як і до тестів вхідного 
контролю. Диференційований залік проводиться з метою визначення рівня 
засвоєння навчального матеріалу з певних навчальних модулів через усне 
опитування за білетами, які формує та затверджує кафедра. Мета захисту 
випускної роботи – визначити рівень та якість виконання слухачами 
індивідуальних завдань на дистанційному етапі навчання.  

2.4.7. Тестування може відбуватися дистанційно через 
телекомунікаційну мережу у синхронному режимі або на комп’ютері у 
приміщенні ЗППО (відокремленого підрозділу). 

2.4.8. Залік (екзамен) може відбуватись очно у приміщенні ЗППО 
(відокремленого підрозділу) або дистанційно в режимі відеоконференції за 
наявності відеоконференцзв’язку відповідної якості. 

2.4.9. Моніторинг і оцінка якості навчального процесу при 
дистанційному навчанні здійснює відповідний структурний підрозділ ЗППО 
шляхом анкетування слухачів і викладачів-тьюторів, кураторів-тьюторів. На 
підставі даних анкетних опитувань розробляються рекомендації з 
удосконалення дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації. 

2.4.10. Кожен вид контролю має свою шкалу оцінювання – вхідний, 
модульний та вихідний контроль, який оцінюється в балах за 100-бальною 
шкалою; диференційований залік оцінюється за 5-бальною шкалою; захист 
випускної роботи − у балах за 100-бальною шкалою відповідно до критеріїв 
оцінювання, зазначених у положенні про випускну роботу (Додатки 5, 6, 7). 

2.4.11. За результатами підсумкового контролю визначається 
успішність підвищення кваліфікації. Формула, за якою визначається 
успішність підвищення кваліфікації (враховано коефіцієнти вагомості 
кожного з видів підсумкового контролю):  

УПК = 0,6 × ВР + 0,3 × ВК + 0,1 × ДЗ,  
де: УПК – успішність підвищення кваліфікації; ВР – результати захисту 
випускної роботи; ВК – результати вихідного контролю; ДЗ – результати 
диференційованого заліку. Успішність підвищення кваліфікації визначається 
за 100-бальною шкалою. Підрахунок успішності може бути автоматизований 
за допомогою табличного редактора Excel або іншого програмного 
забезпечення. 

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
3.1. Цим нормативно-правовим актом визначено мінімальні вимоги до 

організаційного, кадрового, науково-методичного, матеріально-технічного, 
програмного та інформаційного забезпечення закладів післядипломної  
педагогічної освіти, необхідні для надання освітніх послуг за дистанційною 
формою навчання.  
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Показники вимог до забезпечення закладів післядипломної 
педагогічної  освіти щодо надання освітніх послуг за дистанційною формою 
навчання стосовно підвищення кваліфікації фахівців наведено в Додатку 9. 

3.2. Нормативне забезпечення дистанційного освітнього процесу 
містить документи двох рівнів.  

Перший рівень – зовнішні регламентуючі документи високого порядку: 
закони України, Постанови Верховної Ради, нормативні акти Кабінету 
Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Президії НАПН 
України. 

Другий рівень – внутрішні регламентуючі нормативні документи 
навчального закладу: накази керівника; положення (інструкції); рішення 
педагогічної (вченої) ради; навчальні програми та плани; документи обліку 
результатів навчання (протоколи, відомості) тощо. 

Наукове забезпечення дистанційного освітнього процесу здійснюється, 
насамперед, у рамках науково-дослідницької роботи, що проводиться в 
навчальному закладі шляхом виконання держбюджетних, кафедральних та 
ініціативних науково-дослідних робіт, а також проведення/участі у наукових, 
науково-практичних конференціях, семінарах тощо, публікація результатів та 
інше. 

3.3. Методичне, науково-методичне забезпечення дистанційного 
освітнього процесу містить: підручники, навчальні посібники, тексти лекцій, 
методики, навчально-методичні комплекси, роздаткові матеріали до 
навчальних занять, інформаційно-освітні ресурси Інтернету тощо. 

У дистанційному освітньому процесі використовуються підручники, 
навчальні посібники та інші науково-методичні матеріали, що мають гриф 
Міністерства освіти і науки України або рекомендації до застосування 
педагогічної (вченої) ради навчального закладу. 

Рівень науково-методичного забезпечення освітнього процесу – 
важливий показник якості та ефективності освітньої діяльності у 
навчальному закладі. 

3.4. Інформаційне забезпечення дистанційного освітнього процесу 
включає: комп’ютеризацію, інтернетизацію, застосування сучасних ІКТ у 
навчанні, інформаційно-освітнє середовище навчального закладу, 
інформаційно-освітні ресурси структурних підрозділів та бібліотеку ЗППО. 

3.5. Стан забезпечення дистанційного освітнього процесу 
(нормативного, наукового, методичного, інформаційного та ін.) 
розглядається один раз на рік на засіданнях у структурних підрозділах та 
один раз на два роки педагогічної (вченої) ради. 

4. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
Учасниками освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання є: 
 слухачі; 
 викладачі (тьютори); 
 автори (розробники) електронних дистанційних навчальних курсів 

(модулів); 
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 адміністративно-управлінський персонал (організатори, менеджери 
курсів підвищення кваліфікації); 

 інженерно-технічний персонал (системні адміністратори, 
програмісти  та інші фахівці з ІКТ); 

 методисти;  
 науково-педагогічні працівники. 
Відносини між учасниками освітнього процесу і ЗППО регулюються 

відповідними договорами та локальними актами.  
4.1. Нормування роботи педагогічного працівника (слухача) 
Обліковими одиницями навчального часу педагогічного працівника є 

академічна година, навчальний день, навчальний тиждень, курс, а за очно-
дистанційною формою навчання і етап. 

Академічна година – це мінімальна облікова одиниця навчального 
часу. Її тривалість – 45 хв. Дві академічні години утворюють пару 
академічних годин (далі «пара»).  

Навчальний день – складова частина навчального часу педагогічного 
працівника. Обсяг не більше 8 академічних годин. Розподіл академічних 
годин: 6 академічних годин – аудиторні заняття; дві – академічні години – 
керована самостійна робота. 

Навчальний тиждень – складова частина навчального часу 
педагогічного працівника тривалістю не більше 45 академічних годин на 
очних етапах очно-дистанційної форми навчання. На дистанційному етапі 
тривалість навчального тижня 6–8 академічних годин. 

Етап – складова навчального часу педагогічного працівника за очно-
дистанційною формою навчання. Тривалість етапу визначається навчальним 
планом та в типовому варіанті становить для очних етапів – від трьох 
навчальних днів до одного навчального тижня, для дистанційних – від 4 до 
22 навчальних тижнів. Облік навчального часу обраховується в кредитах 
ЄКТС (1 кредит – 30 акад. годин). 

Тривалість навчання педагогічного працівника визначається 
навчальними планами та програмами і встановлюється ЗППО відповідно до 
вимог законодавства, форм та видів навчання. 

4.2. Нормування роботи науково-педагогічних працівників при 
організації освітнього процесу за дистанційною формою навчання 

4.2.1. Робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, 
методичних, наукових і організаційних обов’язків у поточному навчальному 
році, відображених в індивідуальному робочому плані. 

4.2.2. Тривалість робочого часу викладача з повним обсягом обов’язків 
становить не більше 1548 годин на навчальний рік при середньотижневій 
тривалості 36 годин. 

4.2.3. Обсяг проведення навчальних занять конкретного викладача, 
виражений в облікових (академічних) годинах, становить його навчальне 
навантаження. 
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4.2.4. Види навчальних занять, що входять в обов’язковий обсяг 
навчального навантаження викладача відповідно до його посади, 
встановлюється кафедрою. 

4.2.5. Згідно з Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері 
вищої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 
від 24.12.2003 р. № 9847, кількість лекційних годин на одного викладача не 
може перевищувати 250 на рік при загальній кількості дисциплін не більше 4. 

Мінімальний та максимальний обов’язковий обсяг навчального 
навантаження викладача в межах його робочого часу встановлює ЗППО з 
урахуванням виконання ним інших обов'язків (методичних, наукових, 
організаційних) і в порядку, передбаченому його статутом та колективним 
договором. 

4.2.6. У випадках виробничої необхідності викладач може бути 
залучений завідувачем кафедри до проведення навчальних занять понад 
обов’язковий обсяг навчального навантаження, визначений індивідуальним 
робочим планом, в межах свого робочого часу – за рахунок зменшення 
обсягу інших видів робіт. Додаткова кількість облікових годин 
встановлюється відповідною кафедрою і не може перевищувати 0,25 
мінімального обов’язкового обсягу навчального навантаження, визначеного в 
колективному договорі. 

4.2.7. Зміни в обов’язковому навантаженні викладача вносяться в його 
індивідуальний робочий план. Графік робочого часу викладача визначається 
розкладом аудиторних занять і консультацій, розкладом або графіком 
контрольних заходів та іншими видами робіт, передбачених індивідуальним 
робочим планом викладача. Час виконання робіт, не передбачених розкладом 
або графіком контрольних заходів, визначається у порядку, встановленому 
завідувачем відповідної кафедри з урахуванням особливостей спеціальності 
та форм навчання. 

4.2.8. Викладач зобов’язаний дотримуватися встановленого графіка 
робочого часу.  

4.2.9. Контроль за виконанням індивідуальних планів роботи 
викладачів здійснюють завідувачі відповідних кафедр. Контроль за 
розподілом та виконанням навчального навантаження кафедр здійснює 
навчальний відділ ЗППО.  

4.2.10. Робота науково-педагогічного працівника ЗППО під час 
організації освітнього процесу за дистанційної форми навчання складається з 
двох частин: перша – методична робота, що включає розробку електронного 
дистанційного курсу (підготовка навчально-методичних матеріалів, друга – 
навчальна робота, що передбачає підтримку освітнього процесу за 
допомогою дистанційних освітніх технологій та систему управління 
навчальними ресурсами (Додаток 8). 

4.2.11. За функціональною ознакою, що визначає значення і місце  в 
освітньому процесі, їх можна класифікувати як: 

 навчально-методичні ЕОР (навчальні плани, робочі програми 
навчальних дисциплін, розроблені відповідно до навчальних планів); 
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 методичні ЕОР (методичні вказівки, методичні посібники, 
методичні рекомендації для вивчення окремого курсу та керівництва з 
виконання проектних робіт, тематичні плани); 

 навчальні ЕОР (електронні підручники та навчальні посібники); 
 допоміжні ЕОР (збірники документів і матеріалів, довідники, 

покажчики наукової та навчальної літератури, наукові публікації педагогів, 
матеріали конференцій, електронні довідники, словники, енциклопедії); 

 контролюючі ЕОР (тестуючі програми, банки контрольних питань і 
завдань з навчальних дисциплін (модулів) та інші ЕОР, що забезпечують 
контроль якості знань). 

4.2.11. Згідно з переліком основних видів наукової роботи науково-
педагогічних працівників вищих навчальних закладів розробка матеріалів 
ЕКДН може бути віднесена до підготовки підручника, навчального 
посібника, довідника. 

4.2.12. Згідно з переліком основних видів методичної роботи науково-
педагогічних працівників вищих навчальних закладів розробка матеріалів 
ЕКДН може бути віднесена до таких видів діяльності: 

 підготовка конспектів лекцій, методичних матеріалів до 
семінарських, практичних, лабораторних занять, курсового та дипломного 
проектування, практик і самостійної роботи студентів; 

 підготовка підручників, навчальних посібників, словників, 
довідників; 

 розробка навчальних планів, навчальних програм, робочих 
навчальних планів, робочих навчальних програм; 

 розробка й підготовка нових лабораторних робіт; 
 підготовка електронного навчально-методичного комплексу або 

комп’ютерного програмного забезпечення навчальних модулів; 
 складання екзаменаційних білетів, завдань для проведення 

модульного та підсумкового контролю, завдань для проведення тестового 
контролю; розробка й упровадження наочних навчальних посібників (схем, 
діаграм, слайдів тощо). 

4.2.13. Робочий час педагогічних та науково-педагогічних працівників, 
які забезпечують дистанційне навчання, для виконання навчальних, 
методичних, наукових, організаційних та інших робіт у поточному 
навчальному році, не повинен перевищувати річний робочий час, визначений 
Кодексом законів про працю України та Законом України «Про вищу 
освіту». 

4.2.14. Кількість запланованих годин для самостійного вивчення 
(орієнтовно, оскільки слухач сам планує час, необхідний йому для 
самостійної роботи) становить 70–80% від загального обсягу навчального 
часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни на одну групу. Частка 
лабораторних, практичних занять, семінарів, дискусій, консультацій, заліків 
та іспитів – 20–30%. 
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4.2.15. Загальне навантаження викладача за дисципліною (навчальним 
модулем) не повинно перевищувати 75% від відповідного навантаження 
викладача для денної форми.  

4.2.16. Кількість годин для консультацій – до 12% від загального обсягу 
годин (наказ МОН № 450 від 07.08.2002 р. Про затвердження норм часу для 
планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів 
методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-
педагогічних працівників вищих навчальних закладів). Одна із запланованих 
консультацій (2 години на академічну групу) відводиться для підведення 
підсумків навчання – співбесіди. 

4.2.17. Частка лабораторних та практичних занять від загального обсягу 
навчального часу – до 15%. Перевірка виконання завдань лабораторних та 
практичних занять – 0,2 години на одну роботу (навантаження викладача = 
кількість лаб./пр. робіт * кількість слухачів * 0,2). 

4.2.18. Кількість годин для проведення семінарів та дискусій – до 8% 
загального обсягу навчального часу. Для проведення семінарських занять 
слухачі розподіляться на підгрупи, максимальна кількість – 10 осіб. Норма 
проведення дискусій – не більше однієї на один модуль або за рахунок квоти 
семінарів. 

4.2.19. Незначні зміни до норм планування можна вносити за 
погодженням з відповідними структурами (наприклад, науково-методичним 
відділом та з Центром дистанційного навчання). 

Норми часу для планування обліку навчальної роботи викладачів, які 
працюють за дистанційною формою навчання, наведено у додатку 8. 
 

Усі додатки наведено на сайті НАПН України 
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