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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Дане Положення визначає механізм організації змішаного (аудиторно-

дистанційного) навчання, а також використання технологій дистанційного 

навчання під час організації здобуття освіти за різними формами У 

Відокремленому структурному підрозділі «Нікопольський фаховий коледж 

Української державної академії науки і технологій» (далі – коледж). 

1.2 Дане Положення складено на основі Законів України «Про освіту», 

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

«Рекомендацій МОНУ  щодо впровадження змішаного навчання у закладах 

фахової передвищої та вищої освіти» (Лист МОНУ 1/9 від 24.06.2020 р.), 

«Положення про електронні освітні ресурси», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01 жовтня 2012 року 

№ 1060 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України юстиції 

України 5 жовтня 2012 р. за № 1695/22007), «Рекомендацій щодо організації 

поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої 

та вищої освіти із застосуванням технологій дистанційного навчання» (Лист 

МОНУ №1/9-249 від 14.05.2020 р.). 

1.3 В даному Положенні терміни вживаються у таких значеннях: 

асинхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, 

під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, 

застосовуючи при цьому інтерактивні освітні платформи, електронну пошту, 

форуми, соціальні мережі тощо; 

електронні освітні ресурси з навчальних предметів (інтегрованих 

курсів) – засоби навчання на цифрових носіях будь-якого типу або розміщені в 

інформаційно-телекомунікаційних системах, які відтворюються за допомогою 

електронних технічних засобів і можуть застосовуватися в освітньому процесі 

при вивченні окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів); 

інформаційно-телекомунікаційна система дистанційного навчання 

(електронна освітня платформа) – програмно-технічний комплекс, що об’єднує 

систему електронних освітніх ресурсів, програмне забезпечення для створення, 

накопичення та доступу до таких ресурсів, а також для організації освітнього 

процесу в умовах дистанційного навчання (у тому числі ефективної взаємодії 

учасників освітнього процесу та контролю за навчанням);    

електронне освітнє середовище – сукупність умов навчання, виховання та 

розвитку студентів, що забезпечуються за допомогою сучасних освітніх, 

інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій; 

дистанційне навчання – організація освітнього процесу (шляхом 

використання технологій дистанційного навчання в різних формах здобуття 

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

опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі, яке функціонує на базі 

сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій; 

змішане навчання (аудиторно-дистанційне навчання) - застосування 

онлайн-технологій з відповідними методичними підходами, що забезпечують 

ефективне поєднання безпосередньої та опосередкованої форми взаємодії 

студентів і викладачів; 



інформаційно-комунікаційні (цифрові) технології дистанційного 

навчання – технології створення, накопичення, зберігання та доступу до 

електронних освітніх ресурсів з навчальних предметів (інтегрованих курсів), а 

також забезпечення організації та супроводу освітнього процесу за допомогою 

спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-

комунікаційного зв’язку, у тому числі мережі Інтернет; 

синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, 

під час якої учасники одночасно перебувають в електронному освітньому 

середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції; 

система управління дистанційним навчанням – програмне забезпечення, 

призначене для організації освітнього процесу, ефективної взаємодії учасників 

освітнього процесу та контролю за навчанням через мережу Інтернет (у тому 

числі електронного розкладу занять, електронних класних журналів/ 

щоденників); 

суб’єкти дистанційного/змішаного навчання – студенти та педагогічні 

працівники, які беруть участь в освітньому процесі з використанням технологій 

дистанційного/змішаного навчання; 

технології дистанційного навчання – комплекс освітніх, інформаційно-

комунікаційних (цифрових) технологій, що дають можливість реалізувати 

процес дистанційного навчання в закладах освіти. 

1.4 Дане Положення регулює організацію освітнього процесу під час 

змішаного (аудиторно-дистанційного) навчання на рівні коледжу в цілому та 

містить узагальнені рекомендації щодо оптимальних підходів до організації 

змішаного навчання в коледжі, види робіт викладачів;  вимоги до матеріалів; 

підходи до якості освіти та критерії її оцінювання; діяльність основних 

підрозділів коледжу. 

 

2 ВИЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ЗМІШАНОГО 

НАВЧАННЯ 

 

2.1 Змішане навчання (blended learning) – сучасна освітня технологія, що 

передбачає поєднання аудиторної роботи з елементами технологій 

дистанційного навчання та базується на нових дидактичних можливостях 

інформаційних технологій і сучасних навчальних засобів.  

При змішаному навчанні : 

- студенти навчаються частково онлайн і мають елементи контролю над 

навчальним процесом — коли, де і як вчити матеріал; 

- гаджети і девайси використовують для спроби персоналізувати роботу 

кожного окремого студента; 

- навчання в аудиторіях використовують для надання студенту 

комплексного досвіду навчання. 

2.2 Змішане (аудиторно-дистанційне) навчання може проводитися в 

коледжі: 

-  фрагментарно як елемент інноваційної технології освіти окремого  

педагогічного працівника; 

- як одна з форм індивідуальної роботи зі студентами (з особливими 

освітніми потребами, в умовах карантину тощо); 



- як форма організації навчального процесу  на рівні коледжу в цілому 

через зовнішні умови. 

2.3 Застосування принципів змішаного навчання дозволяє:  

- розширити освітні можливості студентів за рахунок збільшення 

доступності і гнучкості освіти, врахування їхніх індивідуальних освітніх 

потреб, а також темпу і ритму засвоєння навчального матеріалу;  

- стимулювати формування активної позиції студента: підвищення його 

мотивації, самостійності, соціальної активності, в тому числі в засвоєнні 

навчального матеріалу і, як наслідок, підвищення ефективності освітнього 

процесу в цілому;  

- трансформувати стиль педагога: перейти від трансляції знань до 

інтерактивної взаємодії зі студентами, що сприяє конструюванню студентами 

власних знань;  

- забезпечити  узгодження змісту освітніх програм та постійного 

моніторингу якості освіти. 

2.4 Під час реалізації змішаного навчання важливими завданнями є: 

-  постійна підтримка викладачів і студентів на всіх рівнях;  

- моніторинг активності на платформі;  

- опитування користувачів;  

- вчасне реагування на критичні ситуації як технічного, так і 

організаційного характеру;  

- планове оновлення та оптимізація. 

2.5. Основою ефективного застосування змішаного навчання є: 

- технологічна готовність викладачів, студентів і закладу освіти;  

- ґрунтовна методична підготовка кожної дисципліни;  

- вибір оптимальної моделі навчального процесу;  

- проєктування сценарію навчання як послідовності дій та досвіду, що 

його здобувач отримає впродовж курсу;  

- деталізована підготовка й організація не лише аудиторних занять, а 

насамперед самостійної роботи студентів. 

 

3 ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС  

ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

3.1 Технології дистанційного навчання можуть використовуватися в 

коледжі під час організації здобуття освіти за різними формами (очною 

(денною)  та  заочною. 

3.2  Технології дистанційного навчання під час організації здобуття 

освіти за різними формами можуть використовуватися для: 

- забезпечення вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих 

курсів) або їх окремих тем; 

- забезпечення проведення окремих навчальних занять і консультацій, 

оцінювання результатів навчання студентів; 

- реалізації індивідуальної освітньої траєкторії студентів відповідно до їх 

здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду; 



- забезпечення освітнього процесу під час надзвичайних ситуацій 

природного та техногенного походження, карантину, інших обставин, які 

об'єктивно унеможливлюють відвідування закладів освіти (далі – надзвичайні 

обставини). 

3.3 Рішення про використання технологій дистанційного навчання в 

освітньому процесі приймається педагогічною радою закладу освіти.  

Використання технологій дистанційного навчання для вивчення окремих 

тем з навчальних предметів (інтегрованих курсів), проведення окремих 

навчальних занять і консультацій, оцінювання результатів навчання студентів 

може здійснюватися за ініціативою педагогічних працівників відповідно до 

нормативних вимог. 

Під час дії карантинних обмежень (застосування протиепідемічних 

заходів) освітній процес у коледжі за рішенням педагогічної ради може 

організовуватися у спосіб, за якого окремі теми з навчального предмету 

(інтегрованого курсу) частиною студентів групи вивчаються очно, іншою 

частиною студентів групи – дистанційно (в асинхронному режимі, з 

можливістю надання студентам підтримки шляхом проведення консультацій в 

синхронному режимі). При цьому для студентів визначається черговість очного 

(аудиторного) та дистанційного навчання з метою забезпечення рівних умов 

для здобуття освіти. 

3.4 Під час надзвичайних обставин коледж може організовувати освітній 

процес із використанням технологій дистанційного навчання за допомогою 

технічних засобів комунікації, доступних для учасників освітнього процесу. 

При цьому обсяг навчального часу, що забезпечується в синхронному режимі, 

визначається відповідно до нормативних документів. 

У разі наявності в студента медичних протипоказань до занять із 

комп’ютерною технікою для організації освітнього процесу під час 

надзвичайних обставин можуть використовуватися інші прийнятні засоби 

взаємодії учасників освітнього процесу, визначені відповідно до нормативних 

документів за погодженням з повнолітнім студентом або батьками 

неповнолітнього студента (одним із них). 

3.5 Графік проведення занять із використанням технологій дистанційного 

та змішаного  навчання затверджується директором коледжу. 

3.6 Заходи під час організації змішаного навчання: 

-  створити робочу групу;  

- провести аналіз поточної ситуації;  

- налагодити двосторонню комунікацію;  

- забезпечити системну підтримку;  

- врегулювати реалізацію змішаного навчання;  

- обрати навчальну платформу та інтегрувати її;  

- забезпечити надійний доступ до Інтернету;  

- придбати та встановити необхідне програмне забезпечення;  

- підібрати кваліфікований персонал;  

- організувати навчання співробітників у структурних підрозділах;  

- забезпечити підвищення кваліфікації викладачів;  

- розробити власну модель навчання та визначити діапазон обсягу 

аудиторних занять;  



- створити навчальний контент курсів  та здійснювати моніторинг 

активності на платформі;  

- проводити опитування учасників освітнього процесу та  реагувати на 

критичні ситуації. 

 

4 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

4.1 Навчально-методичне забезпечення дистанційного навчання включає: 

- рекомендації з питань організації дистанційного навчання в закладах 

освіти (щодо розроблення та використання електронних освітніх ресурсів, 

освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій при організації 

дистанційного навчання, проведення навчальних занять, оцінювання 

результатів навчання студентів, внутрішнього моніторингу ефективності 

дистанційного навчання, координації/модерації дистанційного навчання в 

коледжі, правил безпечної поведінки в мережі Інтернет під час дистанційного 

навчання тощо); 

- змістовне, дидактичне та методичне наповнення електронних освітніх 

ресурсів з навчальних предметів (інтегрованих курсів). 

4.2 Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання в коледжі  

включає: 

- апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, 

джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-

зв’язку тощо), що забезпечують розроблення, накопичення та ефективне 

використання електронних освітніх ресурсів, управління освітнім процесом та 

навчальну взаємодію між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному та 

асинхронному режимах; 

- інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю 

каналів, що надає суб’єктам дистанційного навчання цілодобовий доступ до 

електронних освітніх ресурсів для реалізації освітнього процесу в синхронному 

та асинхронному режимах; 

- програмне забезпечення загального та спеціального призначення (у тому 

числі для осіб з особливими потребами), яке має бути ліцензійним або 

побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами; 

- технічна/сервісна підтримка для забезпечення безперервної роботи 

платформи дистанційного навчання; 

- електронні освітні ресурси з навчальних предметів (інтегрованих 

курсів), що необхідні для забезпечення дистанційного навчання.  

Види електронних освітніх ресурсів, вимоги до них, порядок їх 

розроблення та впровадження визначається відповідно до Положення про 

електронні освітні ресурси, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 01 жовтня 2012 року № 1060 (зі змінами), 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України юстиції України 5 жовтня 2012 

р. за № 1695/22007. 

4.3 Для забезпечення дистанційного навчання студентів в коледжі можуть 

створюватися власні електронні освітні ресурси або використовуватися інші 

електронні освітні ресурси, що підлягають перевірці самим коледжем (щодо 

відповідності державним стандартам освіти, типовим освітнім і модельним 



навчальним програмам, мові освіти, іншим вимогам законодавства у сфері 

освіти).  

4.4 Педагогічні працівники, які організовують дистанційне навчання, 

мають підвищувати свою кваліфікацію щодо використання інформаційно-

комунікативних (цифрових) технологій в освітньому процесі шляхом 

формальної, неформальної або інформальної освіти в порядку, визначеному 

законодавством. Підвищення кваліфікації шляхом формальної освіти 

здійснюється за типовою програмою підвищення кваліфікації, затвердженою 

Міністерством освіти і науки України. 

 4.5 Моніторинг та контролю якості змішаного навчання включається  до 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти коледжу. 

 

5 СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО 

НАВЧАННЯ, ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

5.1 Створення ефективної моделі змішаного навчання базується на 

плануванні всього процесу вивчення дисципліни як до сукупності 

взаємопов’язаних видів навчальної діяльності студентів і має:  

- чітко сформульовані очікувані результати навчання з курсу та 

розуміння, як вони співвідносяться із цілями освітньої програми;  

- розуміння, як на різних етапах можна оцінити прогрес досягнення 

очікуваних результатів навчання; 

- план тем і видів діяльності на весь курс, де кожен елемент має 

безпосередній зв’язок з очікуваними результатами навчання. 

5.2 При змішаному навчанні використовують два види оцінювання — 

формувальне та сумативне.  

Формувальне оцінювання (оцінювання для навчання) — це зворотний 

зв’язок, який студент регулярно отримує впродовж проходження курсу. 

Основна мета - дати студентові (та викладачеві) інформацію про поточний 

рівень навчальних досягнень та шляхи їх покращення. Через зворотний зв’язок 

можна не лише показати здобувачеві, що вже виходить добре і на що варто 

звернути увагу. Таке оцінювання має впливати на навчальну поведінку 

(наприклад, спонукатиме до певних кроків із виконання великого завдання, не 

відкладаючи його на останній день) і дасть відчуття задоволення від 

докладених зусиль. Формувальне оцінювання має :  

-  бути пов’язаним із результатами навчання;  

-  містити коментарі щодо конкретних характеристик виконаного 

завдання;  

-  пропонувати подальші кроки;  

-  бути своєчасним (із достатнім проміжком часу на опрацювання 

коментарів до виконаної частини завдання).  

Таке оцінювання може бути без балів або додавати невеликий бал до 

фінальної оцінки.  

Зворотний зв’язок (формувальне оцінювання) супроводжує кожен етап 

навчального процесу. Це може бути як оцінка викладача, так і само- або 

взаємооцінювання.  



Сумативне оцінювання (оцінювання навчання) — це ті завдання, оцінка 

за які є складовою оцінки за курс. Основна мета — дати інформацію про рівень 

оволодіння компетентностями не лише здобувачам, а й іншим стейкголдерам 

навчального процесу, які знаходяться поза курсом (навчально-методичний 

кабінет, відділення, батьки тощо). Сумативне оцінювання має бути 

безпосередньо націлене на досягнення очікуваних результатів навчання та 

проводитись згідно з чіткими критеріями, з якими здобувачі ознайомлені до 

початку виконання завдання. Сумативне оцінювання складається з середньої 

оцінки  поточного  та  підсумкового оцінювання. 

5.3 При плануванні видів діяльності необхідно трансформувати звичні 

види занять у форми взаємодії суб’єктів навчання, що можуть здійснюватися 

синхронно та асинхронно, а також в організовану самостійну роботу студента, 

кожну з яких можна умовно віднести до однієї з двох категорій:  

- контактні години — передбачають безпосередню взаємодію учасників 

навчального процесу між собою в аудиторії;  

- онлайн-діяльність — передбачає опосередковану взаємодію учасників 

навчального процесу між собою та з контентом в аудиторії чи за її межами 

засобами онлайн-технологій. 

Онлайн-діяльність може бути синхронною (коли всі на зв’язку одночасно, 

наприклад, вебінар, відеоконференція тощо) та асинхронною (коли кожен 

учасник процесу виконує діяльність в різний час, наприклад, чат, форум тощо). 

Головним завданням викладача у змішаному навчанні є методичне 

проєктування власної дисципліни як послідовності дій та досвіду, що його 

здобувач отримає впродовж курсу. 

5.4 Етапи взаємодії викладача та студентів підбираються залежно від 

завдань, ресурсу часу й технічних можливостей:  

5.4.1 Попередня підготовка має на меті дати студентам та викладачеві ту 

інформацію, яка допоможе ефективніше спланувати роботу впродовж теми / 

модуля / блоку / курсу. Цей етап може включати мотиваційні матеріали, що 

зацікавлять студентів до вивчення нового матеріалу, діагностичне тестування, 

яке покаже попередні знання здобувачів із теми. Викладач на цьому етапі також 

може дати рекомендації щодо правил роботи, підказати, які матеріали слід 

оновити в пам’яті, як спланувати час та які навички, окрім тих, що формуються 

на курсі, знадобляться (наприклад, написання академічного тексту чи 

підготовка публічного виступу).  

5.4.2 Подача нової інформації може відбуватися дедуктивно (спочатку 

студенти отримують знання про теорію та правила, а потім шукають зв’язки з 

практикою) та індуктивно (студенти самі помічають правила й закономірності 

через роботу з прикладами, кейсами, казусами, дослідами тощо). Дослідження 

показують, що студенти більше залучаються до навчання при індуктивному 

підході.  

5.4.3 Тренування може відбуватися як індивідуально, так і в групі.  

5.4.4 Самостійне опрацювання матеріалів передбачає не просто перегляд, 

прослуховування чи прочитання як таке. На цьому етапі можуть бути відповіді 

на питання у вигляді мінітесту, розгорнутої відповіді чи заповнення таблиці за 

шаблоном. Також можна передбачити виконання вправ.  



5.4.5 Обговорення у групі може відбуватися як у синхронному режимі 

(відеоконференція, чат), так і в асинхронному (форум, чат, робота над спільним 

документом).  

5.4.6 Практичне завдання може бути як індивідуальним, так і груповим, 

воно може виконуватись як синхронно, так і асинхронно. Як випливає з моделі 

зворотного дизайну курсу, кожне практичне завдання має давати досвід, 

пов’язаний із цілями курсу та очікуваними результатами навчання.  

5.4.7 Оцінювання завдання, незалежно від форми, має відбуватися за 

чіткими зрозумілими критеріями, з якими здобувач знайомиться на етапі 

тренування до початку виконання практичного завдання.  

5.4.8 Рефлексія (осмислення, аналіз, планування) має на меті 

усвідомлення здобувачем, що було нового / важливого / складного і що робити / 

змінити далі.  

5.5 Види навчальної діяльності при змішаному навчанні  (Додаток 1) 

5.6 Основними видами навчальних занять при дистанційному навчанні є: 

самостійне вивчення навчального матеріалу дистанційного курсу, лекція, 

консультація, семінар, дискусія, практичне заняття, лабораторне заняття.  

5.6.1 Самостійне вивчення передбачає використання навчальних 

матеріалів дистанційних курсів, які здобувачі отримують через Інтернет та / або 

на переносному носії інформації. Вимоги щодо самостійного вивчення 

навчального матеріалу конкретної дисципліни визначаються навчальною 

програмою дисципліни, методичними вказівками, інструкціями і завданнями, 

що містяться у дистанційному курсі.  

5.6.2 Лекція – один із видів навчального заняття у дистанційному 

навчанні, на якому здобувачі отримують аудіовізуальну інформацію лекційного 

матеріалу через засоби телекомунікаційного зв'язку як у синхронному режимі, 

коли здобувачі можуть отримувати інформацію від лектора і ставити йому 

запитання у реальному вимірі часу, так і в асинхронному, коли здобувачі 

отримують аудіовізуальний запис лекційного матеріалу.  

5.6.3 Консультація – це елемент навчального процесу, за яким здобувачі 

дистанційно отримують відповіді від викладача на конкретні запитання або 

пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного 

застосування.  

5.6.4 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.  

5.6.5 Дискусія – це навчальне заняття, проведення якого визначається 

викладачем у зв'язку з необхідністю вирішення поточної проблеми, що виникла 

у здобувачів у ході навчання, шляхом обговорення її здобувачами з викладачем 

та між собою.  

Семінар і дискусія проводяться дистанційно у синхронному режимі (в 

реальному часі) з використанням телекомунікаційної мережі.  

5.6.6 Практичне заняття – це навчальне заняття, під час якого 

відбувається детальний розгляд здобувачами окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни та формуються вміння і навички їхнього практичного 

застосування шляхом індивідуального виконання ними завдань, що 



сформульовані у дистанційному курсі. Практичні заняття виконуються 

дистанційно, результати надсилаються викладачеві електронною поштою.  

5.6.6 Лабораторне заняття – форма навчального заняття, яке передбачає, 

що здобувачі особисто проводять натурні або імітаційні експерименти чи 

досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень 

конкретної навчальної дисципліни, набувають практичних навичок роботи з 

лабораторним устаткуванням, обладнанням, вимірювальною апаратурою, 

обчислювальною технікою, методикою експериментальних досліджень у 

конкретній предметній галузі.  

Лабораторні заняття в залежності від напряму (спеціальності) підготовки, 

рівня матеріально-технічної оснащеності реальних лабораторій, можливостей 

створення і використання віртуальних лабораторій можуть провадитись у 

формі одного з таких варіантів:  

- очно у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях;  

- дистанційно з використанням відповідних моделювальних програм 

(емуляторів), віртуальних лабораторій;  

- за змішаною формою (частина - за першим, а частина - за другим 

варіантами).  

Перелік дисциплін, за якими не допускається дистанційне виконання 

лабораторних робіт, визначає коледж відповідно до нормативних процедур та 

вимог.  

5.6.7 Виконання проєктних завдань у дистанційному навчанні передбачає 

розроблення курсових та дипломного проєктів (робіт), які виконуються 

здобувачами самостійно з наданням можливості консультування з керівниками 

проєктів та консультантами через електронну пошту, підсистему комунікацій 

або очно.  

Проєкти (роботи) оформлюються здобувачами на паперовому носії та в 

електронному вигляді, надсилаються до Університету поштою і електронною 

поштою або подаються особисто, де розглядаються у встановленому порядку. 

Захист проєктів (робіт) відбувається очно (а у разі створення правових і 

організаційних умов та інформаційно-технологічних засобів, що  забезпечують 

гарантований рівень ідентифікації здобувачів – дистанційно) перед 

відповідними комісіями за участю керівника проєкту.  

5.6.8 Практична підготовка здобувачів здійснюється у формі реальної 

професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладачів 

коледжу.  

 

6 ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, СЕМЕСТРОВОГО 

КОНТРОЛЮ ТА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

6.1 Дистанційні технології навчання передбачають здійснення взаємодії 

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

6.2 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 

тощо. 

6.3 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.  

6.4 Застосування пропонованих у цьому Положенні заходів має бути 

передбачено шляхом внесення змін та доповнень (у т.ч. додатків) до 

Положення про організацію освітнього процесу колежу та/або Положення про 

екзаменаційну комісію.  

6.5 Проведення поточного контролю з використанням дистанційних 

технологій здійснюється під час проведення дистанційних занять, а також 

шляхом оцінювання індивідуальних і групових завдань, що виконуються 

здобувачами освіти в електронній формі 

6.5.1 Проведення поточного контролю з використанням дистанційних 

технологій може здійснюватись із використанням різних типів завдань: 

- автоматизовані тести для контролю та самоконтролю навчальних 

досягнень здобувачів освіти;  

- різнорівневі індивідуальні та групові завдання (звіт, презентація, 

проєкт, відеозапис тощо) з наданням зворотного зв’язку про результати 

перевірки навчальних досягнень здобувачів освіти за матеріалом, що 

вивчається;  

-  оцінювання викладачем взаємодії та комунікації між здобувачами 

освіти в асинхронному та синхронному режимах за допомоги чату, форуму, 

опитування, анкетування тощо;  

- взаємне оцінювання виконання завдань, що здійснюється здобувачами 

освіти стосовно одне одного;  

- оцінювання викладачем результатів виконання здобувачами освіти 

групових завдань з використанням глосаріїв, вікі, баз даних навчальних 

дисциплін;  

- завдання, що потребують розгорнутої, творчої відповіді (наприклад, 

кейси);  

- завдання, форма яких адаптована до виконання засобами LMS. 

6.5.2 У випадках, якщо для засвоєння окремих тем, модулів, інших 

змістових частин дисципліни були рекомендовані до вивчення дистанційні 

курси на зовнішніх платформах онлайн-курсів, наявність сертифікату або 

іншого підтвердження про успішне завершення курсу може зараховуватись у 

вигляді балів за відповідні змістові частини. 

6.6 Семестровий контроль результатів навчання здобувачів освіти 

6.6.1 Семестровий контроль результатів навчання здобувачів освіти (у 

т.ч. екзамени, захист курсових проєктів (робіт), звітів про проходження 



практики) може здійснюватися у дистанційній формі засобами LMS або інших 

інструментів синхронної чи асинхронної комунікації, зокрема систем 

проведення відеоконференцій. 

6.6.2 Обсяг матеріалу дисципліни, що вивчається і виноситься на 

підсумковий контроль, може бути скорочено за рахунок менш важливих, на 

думку викладача, питань програми навчальної дисципліни.  

6.6.3 У разі, якщо заходи поточного контролю дозволяють однозначно 

визначити рівень набуття передбачених програмою навчальної дисципліни 

результатів навчання, допускається виставлення підсумкової оцінки за екзамен 

(залік) шляхом пропорційного перерахунку семестрових оцінок у підсумкову 

оцінку.  

6.6.4 Під час проведення семестрового контролю у формі екзамену за 

затвердженим розкладом екзаменаційної сесії необхідно забезпечити 

ідентифікацію особи здобувачів освіти (важливо для завдань, які виконуються в 

усній формі).  

6.6.5 На екзамен можуть бути винесені тестові запитання, типові і 

комплексні задачі, завдання, що потребують творчої відповіді та вміння 4 

синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних 

завдань. Слід приділити увагу належній якості укладання письмових завдань, 

щоб вони вимагали демонстрації студентами творчих навичок та передбачених 

програмою дисципліни результатів навчання, не могли бути успішно виконані 

шляхом копіювання відповідей з інших джерел.  

6.6.6 Передекзаменаційна консультація може проводитися засобами 

аудіо- або відеоконференцій за затвердженим розкладом. Під час проведення 

передекзаменаційної консультації рекомендується здійснити попередню 

перевірку технічних параметрів налаштування зв’язку зі здобувачами освіти, 

усунути виявлені проблеми.  

6.6.7 Конкретний спосіб та етапи проведення екзамену визначаються з 

урахуванням технічних і комунікативних можливостей учасників освітнього 

процесу. Здобувачі освіти повинні мати надійний інтернет-зв’язок, у випадку 

усних відповідей — телефон або комп’ютер з мікрофоном, можливість 

встановити на комп’ютер необхідне програмне забезпечення. 

6.6.8 Екзаменаційне завдання може складатись з: 

- випадковим чином згенерованого засобами LMS або іншого ресурсу 

набору практичних ситуацій (стереотипних, діагностичних та евристичних 

завдань), які передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на 

робочому місці та дозволяють діагностувати рівень теоретичної та практичної 

підготовки здобувача освіти і рівень його компетентності з навчальної 

дисципліни;  

- тестових запитань із активованою опцією автоматичного вибору 

випадкових тестових запитань з бази тестів для кожного здобувача освіти, а 

також перемішуванням запропонованих варіантів відповіді (такі опції наявні у 

більшості LMS, спеціалізованих сервісів із онлайн-тестування: Moodle, 

Classmarker та ін.);  

- творчих завдань та експериментальних ситуацій, розв’язання яких 

потребує від здобувача освіти комплексних знань з дисципліни;  



- інших завдань, які можуть продемонструвати рівень отриманих 

результатів навчання, на перевірку яких спрямований екзамен.  

6.6.9 За наявності технічної можливості в обраній дистанційний 

платформі організації екзамену, можна надати здобувачам освіти право 

розпочати складання екзамену в обраний ними час у певному проміжку. 

Максимальна тривалість складання екзамену від моменту його початку 

здобувачем освіти має бути однаковою для всіх студентів. Якщо екзаменаційне 

завдання містить творчі питання, кейси, максимальна тривалість екзамену може 

бути збільшена.  

6.6.10 У разі виникнення під час складання екзамену обставин 

непереборної сили здобувач освіти повинен негайно повідомити екзаменатора 

або іншу відповідальну особу про ці обставини за допомогою визначеного 

каналу зв’язку (телефон, месенджер тощо) з обов’язковою фото- або 

відеофіксацією стану виконання завдань та об’єктивних факторів, що 

перешкоджають його завершенню. За цих обставин можливість та час 

перескладання екзамену визначається екзаменатором та заступником директора 

з навчальної роботи в індивідуальному порядку.  

6.6.11 Здобувачі освіти, які допущені до складання екзамену, але з 

об’єктивних причин не можуть взяти в ньому участь із використанням 

визначених закладом освіти технічних засобів, мають надати заступнику 

директора з навчальної роботи та екзаменаторові підтверджуючі матеріали до 

початку екзамену. У такому випадку екзаменаційною комісією має бути 

обраний альтернативний варіант складання екзамену, який би забезпечував 

ідентифікацію особи здобувача освіти, дотримання академічної доброчесності 

та можливість перевірки результатів навчання здобувача освіти. Одним з таких 

варіантів може бути написання здобувачем освіти екзаменаційного завдання від 

руки, його фотографування (сканування) та надсилання екзаменаторові 

(екзаменаційній комісії) засобами електронного зв’язку.  

6.6.12 Якщо опанування навчальної дисципліни (проходження практики) 

потребує обов’язкового виконання завдань, які неможливо виконати 

дистанційно, то відповідна дисципліна (практика) і підсумкове оцінювання з 

такої дисципліни (захист результатів проходження практики) можуть бути 

перенесені на наступний семестр шляхом внесення змін до навчального плану. 

У цьому випадку результати оцінювання здобувачів освіти з відповідної 

дисципліни не враховуватимуться при розрахунку рейтингового балу 

здобувачів освіти у поточному семестрі та будуть враховані при розрахунку 

рейтингового балу в наступному семестрі.  

6.7  Атестація здобувачів освіти у формі атестаційного іспиту з 

використанням дистанційних технологій навчання та процедура її проведення 

має бути затверджено рішенням педагогічної ради коледжу, описано у Порядку 

проведення атестаційного іспиту (у додатку до нього), оприлюднено на сайті 

коледжу та заздалегідь (за 7 днів до початку іспиту) доведено до відома 

здобувачів освіти та членів екзаменаційної комісії.  

6.7.1 Порядок проведення атестаційного іспиту має містити:  

- форму та порядок проведення атестаційного іспиту з використанням 

дистанційних технологій навчання;  



- порядок організації «хвиль» роботи екзаменаційної комісії та 

проведення атестаційного іспиту у різні дні для різних груп здобувачів освіти 

та для можливості повторного складання атестаційного іспиту тими 

здобувачами освіти, у кого виникли технічні перешкоди під час першої спроби;  

- інформацію про зміст і структуру завдань, що виносяться на 

атестаційний іспит;  

- у випадку, якщо перелік питань, що виносяться на атестаційного іспит, 

доведений до відома здобувачів освіти заздалегідь, то для уникнення завчасної 

підготовки відповідей порядок проведення атестаційного іспиту може 

передбачати виконання додаткового завдання (наприклад, написати у тексті 

відповіді певне кодове слово), про яке здобувачів освіти повідомляють під час 

іспиту;  

- критерії оцінювання відповідей здобувачів освіти.  

6.7.2 Передатестаційна консультація може проводитися аналогічно до 

передекзаменаційної консультації (п. 6.6.6).  

6.7.3 У випадку виникнення у здобувача освіти технічних перешкод 

можуть застосовуватися процедури, аналогічні до викладених у п. 6.6.10 і 

6.6.11. 

6.7.4 Для проведення захистів кваліфікаційних робіт допускається, як 

альтернативу синхронному виступові, пропонувати здобувачам освіти завчасно 

надсилати до екзаменаційної комісії відеозаписи їхніх виступів (презентацій) 

так, щоб на записі було видно самого здобувача освіти, можна було однозначно 

ідентифікувати його особу та засвідчити факт його виступу. Запитання-

відповіді до здобувача освіти обов’язково проводяться у синхронному режимі 

6.7.5 . Процедура документального супроводу проведення атестації 

здобувачів освіти  шляхом внесення змін та доповнень (у т.ч. додатків) до 

Положення про організацію освітнього процесу колежу та/або Положення про 

екзаменаційну комісію відбувається відповідно до «Рекомендацій щодо 

організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової 

передвищої та вищої освіти із застосуванням технологій дистанційного 

навчання» (Лист МОНУ №1/9-249 від 14.05.2020 р.). 

 

 

 



Додаток 1 

ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ЗМІШАННОМУ НАВЧАННІ 

 Контактні години Онлайн-діяльність 

Попередня 

підготовка 

опитування  

вхідний контроль 

ознайомлення або повторення 

термінології, необхідної для роботи 

з темою  

короткі промовідео / аудіо 

інфографіки  

діагностичне тестування 

Подача нової 

інформації 

презентація  

пошук відповідей на питання 

обговорення кейсів 

відеозапис  

аудіозапис  

тексти  

відеоконференція  

робота з кейсами  

пошук відповідей на питання 

Тренування обговорення  

дебати  

питання-відповіді  

групові виконання завдань не на 

оцінку  

практичні завдання не на оцінку  

спостереження за явищем 

рольові ігри, симуляції 

питання для самоперевірки 

обговорення (чат, форум) 

виконання інтерактивних вправ  

віртуальні тренажери 

спостереження за явищем 

робота з кейсами  

пошук відповідей на питання 

перегляд фільмів 

Виконання 

практичного 

завдання 

завдання, що виконуються під час 

практичних та лабораторних занять 

пошук відповідей на питання 

віртуальні лабораторні роботи 

інтерактивні практичні завдання  

різнорівневі індивідуальні та 

групові завдання (звіт, презентація, 

проєкт, відеозапис тощо)  

робота над спільними документами 

Оцінювання контрольна робота  

опитування  

виконання практичного завдання  

інтерактивне тестування  

усна відповідь (відеозапис) 

виконання практичного завдання  

письмова робота 

Рефлексія діалог, групове обговорення 

короткі усні / письмові відповіді на 

питання 

розроблення нотаток до лекцій 

карти-пам’ятки 

підготовка мультимедійних 

презентацій  

відповіді на рефлексивні питання  

портфоліо студента  

ведення щоденника 

Зворотній 

зв’язок 

групові та індивідуальні 

консультації  

коментарі під час заняття від 

викладача 

автоматизовані тести для 

самоконтролю  

чат, форум, опитування аудіо-, 

відео- або текстові 

повідомлення з коментарем 

завдання взаємного оцінювання 

знань  

оцінювання викладачем результатів 

групової співпраці 

 


