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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення визначає основні засади організації та запровадження дистанційного 

навчання в  ДНПНЗ Дніпровському центрі професійно-технічної освіти відповідно до 

Конституції України, Цивільним кодексом України, законів України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про професійну 

(професійно-технічну) освіту, «Про правовий режим воєнного стану», постанов Кабінету 

Міністрів України від 24 червня 2022 року №711 «Про початок навчального року під час 

правового режиму воєнного стану в Україні», від 9 грудня 2020 року №1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 

метою запобігання поширення на територій України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), від 10.03.2017 № 138 

«Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту (із змінами), Вимог 

щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту», затверджених 

наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579, Положення про 

департамент освіти i науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації у новій 

редакції, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 02 березня 2021 

року №P-216/0/3-21, враховуючи наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України від 25 квітня № 75 у новій редакції «Про затвердження 

переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) 

дій a6o які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 10 серпня 

2022 року», лист Міністерства освіти i науки України від 30 червня 2022 року № 1/7322-

22 «Про організацію 2022/2023 навчального року», від 29.06.2022 № 1/7234 «Про 

підготовку до початку 2022/2023 навчального року та особливості організації освітнього 

процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» з метою організації 

освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році в умовах воєнного стану, наказу МОН 

№ 1115 від 08.09.2020 «Про затвердження Положення про дистанційну форму здобуття 

повної загальної середньої освіти». 

1.2. Це Положення визначає механізм забезпечення здобуття повної загальної середньої 

освіти  та професійної (професійно-технічної) освіти за дистанційною формою, а також 

використання технологій дистанційного навчання під час організації здобуття освіти за 

різними формами в закладах освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої 

та професійної (професійно-технічної) освіти.  

1.3. Дистанційне навчання - процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної 

діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених 

один від одного учасників освітнього процесу, що функціонує на базі інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг здобувачам освіти для набуття 

ними компетентностей відповідно до освітніх програм, шляхом застосування сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-

кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти. 

1.4. У цьому Положенні терміни і поняття вживаються у таких значеннях: 

–   дистанційна форма навчання  – організація освітнього процесу (за дистанційною 

формою здобуття освіти або шляхом використання технологій дистанційного навчання в 

різних формах здобуття освіти) в умовах віддаленості один від одного його учасників та їх 

як правило опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі, яке функціонує на базі 

сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій;  

–   форма організації освітнього процесу у закладі освіти, яка забезпечує реалізацію 

дистанційного навчання та передбачає можливість отримання випускниками документів 

державного зразка про відповідний освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень– 

технології дистанційного навчання - комплекс освітніх технологій, зокрема інформаційно-

комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у 

закладі освіти; 
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– 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 освітнього процесу з 

допомогою засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, зокрема мережі Інтернет; 

– 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; 

– веб-ресурси навчальних дисциплін (програм) – систематизоване зібрання інформації та 

засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін 

(програм), яке доступне через Інтернет за допомогою веб-браузера та/або інших доступних 

користувачеві програмних засобів; 

– 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; 

– суб’єкти дистанційного навчання - особи, які навчаються (здобувачі освіти), та особи, які 

забезпечують освітній процес за дистанційною формою навчання (педагогічні працівники); 

– 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; 

– синхронний режим - взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої всі 

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

відео-конференції, соціальні мережі). 

2. РЕАЛІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

2.1. Дистанційне навчання реалізовується шляхом: 

– застосування дистанційної форми як окремої форми навчання; 

– використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних 

формах. 

2.2. Дистанційна форма навчання в закладі освіти запроваджується відповідно до рішення 

педагогічної ради ДПТНЗ «ДЦПТО»;. 

2.3. Строк навчання здобувачів освіти  за дистанційною формою встановлюється закладом 

освіти і має бути не меншим, ніж за денною формою за відповідними освітньо-

кваліфікаційними рівнями. 

2.4. Дистанційна форма навчання організовується відповідно до робочих навчальних планів 

для здобувачів освіти  конкретної професії. 

3. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ 

ФОРМОЮ НАВЧАННЯ 

3.1. Освітній процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах: 

дистанційні навчальні заняття: вебінари, онлайн-консультації, відео-уроки, презентації, 
самостійна робота, виконання проектних завдань,  практичних робіт, домашніх 

контрольних робіт;  
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3.2. Основними видами навчальних занять за дистанційною формою є: лекція, семінар, 

урок, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші. 

Лекція - один із видів навчального заняття в дистанційному форматі, на якому здобувачі 

отримують аудіовізуальну інформацію лекційного матеріалу через засоби 

телекомунікаційного зв’язку в асинхронному режимі.  

Семінар - це навчальне заняття, що заплановане програмою навчання, під час якого 

відбувається обговорення вивченої теми, до якого здобувачі готують тези виступів на 

підставі виконаних завдань. 

Практичне заняття(виробниче навчання та/або практика) - це навчальне заняття, під час 

якого відбувається детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної 

дисципліни(професії) та формуються вміння і навички їхнього практичного застосування 

шляхом індивідуального виконання ними завдання (контрольних робіт), сформульованих у 

дистанційному курсі. Практичні заняття виконуються дистанційно.  

Лабораторне заняття - форма навчального заняття, яка передбачає, що здобувачі особисто 

проводять натурні або імітаційні експерименти чи дослідження з метою практичного 

підтвердження окремих теоретичних положень конкретної навчальної дисципліни. 

Лабораторні заняття в дистанційному навчанні проводяться дистанційно з використанням  

віртуальних лабораторій відповідних моделюючих програм тощо. 

Консультація - це елемент освітнього процесу, за яким здобувачі освіти дистанційно 

отримують відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних 

теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування (у формі чату, форуму та 

особистих повідомлень). 

3.3. Лекція, консультація, семінар, урок проводяться із здобувачами освіти дистанційно у 

синхронному чи асинхронному режимі відповідно до навчального плану  та розкладу 

занять. 

3.4. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного 

навчання під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечується 

передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному чи 

асинхронному режимі. 

3.5. Практичне заняття(виробниче навчання та/або практика), яке передбачає виконання 

практичних робіт, відбувається дистанційно в асинхронному режимі. Окремі практичні 

завдання можуть виконуватись у синхронному режимі, що визначається робочою 

програмою навчальної дисципліни. 

3.6. Лабораторне заняття проводиться дистанційно з використанням відповідних 

віртуальних тренажерів і лабораторій. 

3.7. До інших видів навчальних занять при здійсненні освітнього процесу належать ділові 

ігри, виконання проектів у групах тощо. Ці види занять можуть проводитись дистанційно у 

синхронному чи асинхронному режимі, що визначається робочою програмою навчальної 

дисципліни. 

3.8. Контрольні роботи з навчальних предметів за дистанційною формою навчання можуть 

здійснюватись дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних 

технологій, зокрема відео-конференцій зв’язку за умови забезпечення аутентифікації того, 

хто навчається або тестування. 

3.9.Створення та поповнення інформаційних ресурсів  дистанційного навчання 

здійснюється викладачами - предметниками центру.  
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4. ОСОБЛИВОСТІ  ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

4.1. У ДПТНЗ ДЦПТО   використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване на 

здобувачів освіти, що перебувають на карантині та/або знаходяться   в безпечних  умовах 

під час воєнного стану в Україні  чи  інших надзвичайних обставин і не мають медичних 

протипоказань до занять із комп'ютерною технікою.  

4.2. Дотримання санітарних правил і норм щодо формування розкладу навчальних занять, 

безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, тривалості 

виконання домашніх завдань. 

4.3. Перелік предметів чи тем навчальних програм, видів навчальних занять, які 

здійснюються за технологіями  дистанційного навчання, визначаються педагогічною радою 

закладу.  

 4.4. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного 

навчання під час навчальних занять, консультацій, що проводяться дистанційно, 

забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в синхронному 

або асинхронному режимі. 

4.5. Педагогічні працівники самостійно визначають режим (синхронний або асинхронний) 

проведення окремих навчальних занять. При цьому не менше 30 відсотків навчального 

часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти, організовується в синхронному 

режимі (решта навчального часу організовується в асинхронному режимі). 

4.6. Для здобувачів освіти, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з 

поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу (обмежений доступ) до мережі 

Інтернет або технічних засобів навчання, зокрема дітей із сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, багатодітних, малозабезпечених сімей тощо), заклад освіти 

забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів (телефонний, 

поштовий зв’язок тощо). 

4.7. Оприлюднити на вебсайті  центру інформацію про організацію дистанційної форми 

здобуття освіти.  

4.8. Дотримання вимог щодо захисту персональних даних учасників освітнього процесу в 

електронному освітньому середовищі. 

5. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

5.1. Здобувачі освіти, які здобувають освіту за дистанційною формою, обов’язково 

проходять формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання. 

5.2. Види та періодичність оцінювання при використанні технологій дистанційного 

навчання в різних формах здобуття освіти визначаються відповідно до форми здобуття 

освіти. 

5.3. Результати досягнень фіксуються у журналах  обліку з теоретичного та виробничого 

навчання.   

5.4. Оцінювання може відбуватися очно або дистанційно (з дотриманням академічної 

доброчесності). 

5.5. У журналах  зазначати режим проведення конкретного навчального заняття. Відмітка 

про відсутність здобувачів освіти може робитися лише під час навчального заняття в 
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синхронному режимі. Проведення всіх занять датується відповідно до розкладу занять та 

поурочно-тематичного планування. 

 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

6.1. Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання включає: 

– методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо розроблення та використання 

інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання; 

– змістовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів навчального 

плану/навчальної програми підготовки. 

6.2. Організація дистанційного навчання має забезпечувати регулярну змістовну взаємодію 

суб’єктів дистанційного навчання. 

6.3. Заклад освіти забезпечує регулярне відстеження результатів навчання здобувачів 

освіти в, а також надання їм підтримки в освітньому процесі. 

6.4. Керівник закладу освіти забезпечує організацію освітнього процесу під час 

дистанційного навчання та здійснення контролю за виконанням освітніх програм. 

6.5. Педагогічні працівники закладу повинні підвищувати свою кваліфікацію щодо 

організації та володіння технологіями дистанційного навчання. 

7. СЕРВІСИ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ МОЖНА ОРГАНІЗУВАТИ ДИСТАНЦІЙНЕ 

НАВЧАННЯ 

7.1.  Google Classroom (https://classroom.google.com/) – безкоштовний сервіс Google, за 

допомогою якого можна організувати дистанційне навчання з використанням сервісів 

Google (Диск, Форми, Документи, Таблиці, Презентації, Blogger, Youtube, Hangouts), 

ZOOM – сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей. 

7.2. При розгорнутому Microsoft Office 365 можна використовувати його сервіс Microsoft 

Teams. 

Використання додаткових веб порталів та сервісів для створення навчального е-

контенту. 

1. https://learningapps.org/ – Learningapps, різноманітні інтерактивні вправи. 

2. http://www.10minclass.com/ – відеоуроки з підготовки до ЗНО. 

3. https://pidruchnyk.com.ua/ – електронні версії підручників. 

4. https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/ – електронні версії 

підручників. 

5. https://disted.edu.vn.ua – репозитарій навчальних ресурсів. 

6. http://www.osvitaua.com/youpub/ – сайт видавництва, містить навчальні ресурси. 

7. https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ – «Цікава наука». 

8. https://phet.colorado.edu/uk/simulations/category/physics – досліди з фізики. 

http://zoom.us/download
http://www.10minclass.com/
https://pidruchnyk.com.ua/
https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/
https://disted.edu.vn.ua/
http://www.osvitaua.com/youpub/
https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ
https://phet.colorado.edu/uk/simulations/category/physics
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9. https://naurok.com.ua/ – для вчителів та учнів. 

10. https://besmart.study/ – онлайн-платформа підготовки до ЗНО. 

11. https://prometheus.org.ua/zno/ – за посиланням курси підготовки до ЗНО. 

12. https://www.ed-era.com/zno/ – цікава інформація про дистанційну освіту. 

13. https://eschool.dn.ua/local/staticpage/view.php?page=resources – репозитарій корисних 

освітніх ресурсів. 

14. ЦІКАВА НАУКА– YouTube-канал із короткими науково-популярними відео з фізики, 

астрономії, біології, географії та математики 

15. FACEBOOK Live – трансляція відео с Facebook сторінки. 

16.INSTAGRAM Live – трансляція відео з Інстаграм. 

17.VIBER – месенджер для спілкування. 

 

https://naurok.com.ua/
https://besmart.study/
https://prometheus.org.ua/zno/
https://www.ed-era.com/zno/
https://eschool.dn.ua/local/staticpage/view.php?page=resources
https://www.youtube.com/c/cikavanauka/
https://www.facebook.com/live
https://www.viber.com/

