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Вчена рада заслухала і обговорила доповідь начальника інформаційно-

обчислювального центру проф. Пана М.П. «Про організацію дистанційного 

навчання в Навчально-науковому інституті післядипломної освіти, заочного 

(дистанційного) навчання та підвищення кваліфікації», підготовлену за 

матеріалами роботи групи експертів Центру заочно-дистанційного навчання 

(ЦЗДН), Центру післядипломної освіти і заочного навчання (ЦПО і ЗН), 

Центру технологій дистанційного навчання (ЦТДН), і визначила наступне. 

Організація роботи з дистанційного навчання в Університеті  

регламентується “Положенням про організацію дистанційного навчання”, 

схваленим Вченою радою (протокол №3 від 30 жовтня 2013р.), “Положенням 

про організацію навчання студентів за заочно-дистанційною формою”, 

схваленим Вченою Радою (протокол №10 від 06.05.2016 р.), “Положенням 

про навчальний дистанційний курс”, схваленим Вченою радою (протокол №4 

від 02 грудня 2013р.), “Положенням про банк атестованих дистанційних 

курсів”, схваленим Вченою радою (протокол №5 від 27.12.2013р.), 

“Положенням про атестацію дистаційних курсів”, схваленим Вченою радою 

(протокол №10 від 06.05.2016р.). 

Успішний розвиток дистанційного навчання в Університеті  без 

вирішення проблем підготовки педагогічних кадрів неможливий. Станом на 

24.04.2018р., за програмою “Теорія і практика роботи в MOODLE”, 

розробленою Центром технологій дистанційного навчання, пройшли 

підготовку і отримали сертифікати  405 науково-педагогічних працівників 

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова.  

Сертифікованими викладачами підготовлено дистанційних курсів 

більше ніж з 700 навчальних дисциплін відповідно до навчальних планів 

підготовки бакалаврів та магістрів. 
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З метою підвищення якості дистанційних курсів в Університеті 

проводиться атестація цих курсів. Станом на 25.04.2018р., в Університеті 

атестовано 175 дистанційних курсів. Слід зазначити, що кількість 

атестованих дистанційних курсів не відповідає вимогам широкого 

впровадження дистанційного навчання в Університеті з освітніх програм 

бакалаврів і магістрів. Завідувачі кафедр недостатньо приділяють уваги до 

процесу атестації дистанційних курсів, протоколи допуску до атестації на 

кафедрах оформляються  формально, без детального обговорення поданих до 

атестації курсів. 

 В Університеті навчання з використанням елементів дистанційних 

технологій  проводиться на денній і заочній формах. У поточному 

навчальному році були зараховані студенти, які навчаються за  заочно-

дистанційною формою. Досвід навчання таких студентів свідчить, що бізнес-

процеси управління навчальним процесом за заочно-дистанційною формою 

навчання потребують часткової або повної зміни. 

З метою підвищення ефективності упровадження дистанційного 

навчання в Університеті за участю експертів ЦЗДН, ЦПО і ЗН, ЦТДН 

фахівцями Інформаційно-обчислювального центру було розроблено модель 

управління навчальним процесом проведення дистанційного навчання, до 

складу якої входять шість процесів, а саме: “А1 Підготовка навчального 

процесу дистанційного навчання”, “A2 Атестація фахівців”, “A3 Організація 

процесу дистанційного навчання”, “A4 Забезпечення якості дистанційного 

навчання”, “А5 Проведення дистанційного навчання”, “А6 Організація 

роботи електронного деканату”. Для всіх процесів сформовано звіти 

регламентів виконання та матриці відповідальності. 

Вчена рада константує, що існуюча організація дистанційного навчання 

не дає уявлення про виконання  процесів дистанційного навчання, не 

відповідає на питання: хто є власником, виконавцем або учасником процесу; 

які зв’язки існують між процесами і таке інше. 

 Для удосконалення існуючої системи організації дистанційного 

навчання в Університеті Вчена рада постановляє: 

 1. Затвердити модель управління навчальним процесом проведення 

дистанційного навчання в Університеті у складі шести процесів, регламенти 

виконання процесів і матриці відповідальностей. 

2. ЦПО і ЗН підготувати реєстр дисциплін з освітніх програм, за якими 

буде розпочато процес упровадження дистанційного навчання. Термін 

виконання – 30.05.2018 р. Відповідальний: директор ЦПО і ЗН, доц. 



3 

 

Мількін І.В. 

3. Атестаційній комісії Університету з дистанційного навчання 

провести позачергову атестацію дистанційних курсів згідно з реєстром 

дисциплін, за якими буде розпочато процес упровадження дистанційного 

навчання на ЦПО і ЗН. Термін виконання – 30.06.2018 р. Відповідальний: 

голова атестаційної комісії Університету з дистанційного навчання, проф. Пан 

М.П. 

4. ЦТДН привести нормативну базу з дистанційного навчання у 

відповідність згідно з запропонованою моделлю та розробити такі інструкції: 

“Інструкція з реєстрації студентів в системі дистанційного навчання”, 

“Інструкція щодо закріплення дистанційних курсів за дисциплінами”, 

“Інструкція запису студентів по групах на закріплені дистанційні курси”. 

Термін виконання – 15.06.2018 р. Відповідальний: директор ЦТДН, доц. 

Кузнецов А.І. 

5. Розпочати упровадження процесу проведення дистанційного 

навчання за заочно-дистанційною формою на ЦПО і ЗН . Термін виконання – 

01.09.2018 р. Відповідальний: директор ЦПО і ЗН , доц. Мількін І.В. 

6. Інформаційно-обчислювальному центру підтримувати в актуальному 

стані запропоновану модель у програмному середовощі Business Studio 4.1. 

Термін виконання – постійно. Відповідальний: начальник ІОЦ, проф. Пан 

М.П.   

7.  НМВ надати методичну допомогу кафедрам щодо підготовки 

навчальних планів за дистанційною формою навчання. Термін виконання – 

30.06.2018. Відповідальний: начальник НМВ, доц. Рославцев Д.М. 

8. Завідувачам випускових кафедр розробити навчальні та робочі плани 

з освітніх програм за дистанційною формою навчання. Термін виконання – 

30.06.2018 р. Відповідальні: завідувачі випускових кафедр. 

9. Завідувачам кафедр першочергово забезпечити атестацію тих 

дистанційних курсів з освітніх програм, за якими розпочнеться упровадження   

дистанційного навчання за заочно-дистанційною формою на ЦПО і ЗН. 

Термін виконання – 30.06.2018 р. Відповідальні: завідувачі кафедр. 

10. Завідувачам кафедр забезпечити розробку дистанційних курсів з 

освітніх програм заочної форми навчання з подальшою їхньою атестацією. 

Термін виконання – 31.12.2018 р. Відповідальні: завідувачі кафедр. 

11. Завідувачам кафедр забезпечити перепідготовку науково-

педагогічного персоналу з дистанційного навчання за програмою “Теорія і 

практика роботи в MOODLE”. Термін виконання – 31.12.2018 р. 
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Відповідальні: завідувачі кафедр. 

12. Інформаційно-обчислювальному центру провести тренінги по 

запропонованій моделі для відповідальних за дистанційне навчання на 

кафедрах. Термін виконання – 30.06.2018. Відповідальний: начальник ІОЦ, 

проф. Пан М.П.   

13. ЦПО і ЗН сумісно з Центром доуніверситетської освіти і кар’єри 

розробити систему профорієнтаційної роботи з абітурієнтами, які мають 

дипломи молодшого спеціаліста, та абітурієнтами, які мають атестати про 

повну, загальну, середню освіту, для прийому на заочно-дистанційну форму 

навчання. Термін виконання – 30.06.2018 р. Відповідальні: директор 

ЦПО і ЗН , доц. Мількін І.В.; директор ЦДОіК Малиніна Т.В. 

14. Кафедрам активізувати роботу щодо набору студентів за заочно-

дистанційною формою навчання на 2018/2019 навчальний рік. Термін 

виконання – 30.06.2018 р. Відповідальні: завідувачі кафедр. 

15. Контроль за виконання рішення Вченої ради покласти на першого 

проректора, проф. Стадника Г.В. 
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