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Додаток   до  «Положення  про  практичне навчання  студентів в НТ  

НМетАУ»  у звязку з  введенням  карантину  і  використанням  

дистанційних  технологій навчання 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дистанційні технології навчання передбачають здійснення взаємодії між 

учасниками освітнього процесу як асинхронно, так і синхронно в часі. 

1.2. Дистанційна комунікація учасників освітнього процесу може 

здійснюватися через засоби комунікації, вбудовані до системи управління 

навчанням (LMS), електронну пошту, месенджери (Viber, Telegram та ін.), 

відеоконференції (MS Teams, ZOOM, Google Meet, Skype та ін.), форуми, чати, 

Googl – class,  тощо.  

1.3. Контрольні заходи освітнього процесу із застосуванням дистанційних 

технологій навчання повинні відповідати таким вимогам: 

• авторизований доступ до інформаційно-комунікаційних інструментів 

організації дистанційного навчання; 

• можливість визначення часу початку і завершення доступу, тривалості 

виконання завдань; 

• об’єктивність критеріїв перевірки результатів виконання з активним 

використанням автоматизованих засобів оцінювання знань; 

• варіативність формування завдань контрольних заходів із використанням 

алгоритмів випадкового вибору запитань. 

 



Організація проведення  навчальних ( ознайомчих, електромонтажних), 

переддипломних  практик на підприємствах  з використанням  дистанційних  

технологій навчання 

 

        У зв’язку з неможливістю проведення  ознайомчих екскурсій і роботи на 

тренажерах на виробництві, для якісної організації практики керівники практики 

повинні підготувати відеоматеріали з базових підприємств, навчальні фільми з 

основними виробничими технологіями, презентації підприємств, своєчасно 

підготувати індивідуальні завдання студентам для виконання звітів з практики. 

          Для спілкування і роботи зі здобувачами освіти  керівники практики  

можуть використовувати  месенджери (Viber, Telegram, Skipe). Для 

проведення переддипломної практики студентів денної і заочної форми 

навчання, загальних зборів використовуються  комп’ютерні  програми  Zoom, 

Skipe, Classroom. На веб-сайті технікуму створено сторінку «Дистанційне 

навчання», «Бібліотека», де розміщені навчальні посібники, підручники, 

загальні завдання з практичного навчання. 

       Викладачі-керівники практики  можуть використовувати  презентаційні 

технології (книги та друковані матеріали, електронні тексти та публікації, 

мультимедіа, комп’ютерні навчальні програми), технології доставки (інтернет, 

відео-касети, цифрові відео-диски, тощо), технології взаємодії (електронна 

пошта, телеконференції, групова мережа), середовище Classroom (дозволяє 

організувати онлайн навчання, використовуючи відео, текстову та графічну 

інформацію, різні додатки Google, викладач має можливість контролювати, 

систематизувати, оцінювати діяльність, переглядати результати виконання 

вправ, застосовувати різні форми оцінювання). 

           Основними інструментами спілкування викладачів і студентів технікуму    

в дистанційному  режимі  є використання електронної пошти, веб-конференцій 

(обговорення загальної проблеми проекту усіма учасниками навчального 

процесу), відеоконференцій (конференція реального часу в on-line режимі),  

Viber (дозволяє  створювати закриті групи, чати, обговорення).  

       Оцінка з практики виставляється викладачем при наявності звітів студентів 



( в електронній формі) і виконаних індивідуальних завдань. Паперовий варіант 

звітів надається студентами по закінченню карантину. 


