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ВСТУП 

  

Дистанційне навчання — це індивідуалізований процес набуття 

знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який 

відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від 

одного учасників освітнього процесу в спеціалізованому середовищі, яке 

функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій. Дистанційна форма навчання передбачає доступ 

до інтернету, технічне забезпечення (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в 

усіх учасників освітнього процесу, а також те, що педагоги володіють 

технологіями дистанційного навчання. 

Проводити заняття віддалено, не бачити учнів, не мати можливостей 

пояснити особисто й допомогти в момент виникнення проблеми — ще кілька 

місяців тому вчителі, викладачі, керівники гуртків не могли й уявити таких 

ситуацій у своїй роботі. Але пандемія внесла несподівані корективи і змусила 

всіх терміново опановувати цифрові інструменти й нові педагогічні підходи 

та методики. До того ж світ стає дедалі мобільнішим, освіта — дедалі більш 

індивідуалізованою та гнучкою. Отже, щодня виникають нові й нові причини 

для того, щоб певні діти певний час навчалися дистанційно. Тож пропонуємо 

педагогам ознайомитися із загальними принципами впорядкування 

дистанційної освіти та отримати довідкову інформацію про інструменти та 

платформи, на яких можна вчити дистанційно. Сподіваємось, що ці методичні 

рекомендації допоможуть їм якісно та швидко подолати виклики сьогодення. 

 

ВЗАЄМОДІЯ МІЖ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Сьогодні весь світ перебуває в умовах необхідності працювати по-

іншому. Не варто тиснути на педагога, якщо в нього щось не виходить. 

Важливі підтримка й допомога. Занадто високі вимоги до «віртуального 

ідеального» вчителя або учня, а також відсутність чіткої нормативно-правової 

бази в умовах існування багатьох інших освітніх проблем щодо впровадження 

дистанційного нав- чання не сприяють ефективному вирішенню проблеми. 

Педагог зобов’язаний виконувати освітню програму для досягнення 

учнями передбачених результатів навчання, тобто надавати інформацію щодо 

обсягу та змісту навчального матеріалу, завдань на його закріплення, 

перевіряти й оцінювати їх та надавати відгуки на виконані завдання. Саме 

педагог співпрацює з усіма учасниками освітнього процесу. Він має розуміти 

мету, план виконуваних завдань, інструментарій для праці, її обсяг та 

методику оцінювання виконаної роботи. Рекомендується педагогам розпочати 

з планування графіка своєї роботи, визначити базові інструменти та 

платформу. Не варто одночасно “кидатись” на всі платформи — краще обрати 

просте й доступне, а згодом виробити чіткий алгоритм дій. Педагогу треба 

пересвідчитись, що він технічно готовий до праці на обраній платформі, 
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провести пробне заняття з колегами, скласти графік онлайн-зустрічей з 

вихованцями, створити групу або спільноту з ними в зручному месенджері та 

повідомити про дату і час занять.  

Для реалізації завдань індивідуальної освітньої траєкторії осіб з 

особливими освітніми потребами вчителям та асистентам вчителів 

інклюзивних класів/груп варто проаналізувати індивідуальну програму 

розвитку дитини, календарно-тематичне планування, визначити теми для 

вивчення в дистанційному режимі, розробити тематичні завдання в системі 

онлайн у межах встановленого навантаження.  

Учні мають опрацьовувати навчальні матеріали для оволодіння 

відповідними компетентностями та досягнення передбачених освітньою 

програмою результатів навчання, дотримуючись принципу академічної 

доброчесності. Зі свого боку, батьки зобов’язані забезпечити належні умови 

для навчання, сприяти виконанню дитиною завдань та досягненню 

передбачених результатів. Перед початком роботи бажано зробити онлайн-

конференцію з учнями та їхніми батьками, обговорити форми співпраці та 

інші організаційні питання, скоординувати роботу всіх у зручному форматі. 

На сайті закладу освіти рекомендується розмістити розклад занять 

(консультацій) педагогів і загальний алгоритм дій під час дистанційного 

навчання. Домовтесь з батьками про конструктивний зворотний зв’язок;  для 

уникнення непорозумінь — поясніть батькам алгоритм дій. У більшості 

батьків відсутній досвід дистанційного навчання. Ми маємо розуміти, що на 

батьків не слід покладати всю відповідальність за навчання дітей у цей 

період, але без їхньої допомоги не обійтися. Завдання батьків — створити 

умови, щоб дитина могла навчатися вдома, завдання вчителів — навчати і 

давати зворотний зв’язок. 

 

КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ЗАСОБІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 

Для забезпечення дистанційного навчання учнів педагог може 

створювати власні веб-ресурси або використовувати інші веб-ресурси на свій 

вибір. При цьому обов’язково надати дітям рекомендації щодо використання 

ресурсів, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо. 

Щоб привчати їх до академічної доброчесності, важливо завжди давати 

коректні посилання на джерела використаної інформації. Найголовнішим 

критерієм вибору інструментів для організації дистанційного навчання має 

бути відповідність поставленим методичним цілям, тобто те, наскільки 

певний сервіс чи ресурс уможливлює досягнення очікуваних результатів 

навчання в дистанційному форматі. При цьому бажано також урахувати 

універсальність цих інструментів, щоб скоротити кількість різних платформ, 

які використовуються для навчання. Порівнюючи кілька інструментів, варто 

враховувати зрозумілість інтерфейсу як для вчительства, так і для учнівства. 

Перевагу краще надати україномовним ресурсам або таким, що мають 

інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Водночас важливо врахувати можливі 

особливі потреби учнів та засади універсальної доступності програмних 

засобів. В умовах, коли навчання відбувається за допомогою персо - нальних 
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пристроїв, слід зважати на розмаїття цих пристроїв та обирати ресурси, які 

максимально підходять для різних платформ (персональні комп’ютери, 

планшети, мобільні  пристрої Apple, Android тощо). 

Важливим моментом є необхідність реєстрації учнів на веб-ресурсі, адже слід 

пам’ятати про інформаційну безпеку та мінімізувати кількість платформ, на 

яких пропонується реєструватись учням та педагогам. Потрібно уважно 

ознайомлюватись із правилами використання платформ і, наскільки можливо, 

мінімізувати обсяг персональних даних, які фіксуються на них. 

 

ОСНОВНІ ФОРМИ ОНЛАЙН-КОМУНІКАЦІЇ 

 

Відеоконференція — це конференція в режимі реального часу онлайн. 

Вона проводиться у визначений день і час. Відеоконференція — один із 

сучасних способів зв’язку, що дозволяє проводити заняття у «віддалених 

класах», коли учні і педагог перебувають на відстані. Отже, обговорення й 

ухвалення рішень, дискусії, захист проєктів відбуваються в режимі реального 

часу. Педагог й учні можуть бачити одне одного, вчитель має можливість 

супроводжувати лекцію наочним матеріалом.  

Форум — найпоширеніша форма спілкування вчителя й учнів у 

дистанційному навчанні. Кожний форум присвячений певній проблемі або 

темі. Модератор форуму реалізує обговорення, стимулюючи питаннями, 

повідомленнями, новою цікавою інформацією. Програмне забезпечення 

форумів дозволяє приєднати різні файли певного розміру. Кілька форумів 

можна об’єднати в один великий. Наприклад, під час роботи малої групи 

учнів над проєктом створюються форуми для кожної окремої групи з метою 

спілкуватися під час дослідження щодо поставленого для групи завдання, 

потім — обговорити загальну проблему проєкту спільно, з залученням усіх 

учасників ос- вітнього процесу (веб-конференція).  

Чат — спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, 

засіб оперативної комунікації людей через інтернет. Є кілька різновидів чатів: 

текстовий, голосовий, аудіо-,  відеочат. Найбільш поширений — текстовий 

чат. Голосовий чат дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що під час 

вивчення, наприклад, іноземної мови в дистанційній формі є важливим 

моментом. З освітньою метою в разі необхідності можна організувати 

спілкування в чатах з носіями мови. Це реальна можливість мовної практики, 

яка проводиться в рамках запропонованої для дискусії проблеми, сумісної 

проєктної діяльності, обміну інформацією.  

Блог — це форма спілкування, яка нагадує форум, де право на 

публікацію належить одній особі чи групі людей. Автор (учитель, один 

учень/учениця чи їх група) розміщує на сайті свого мережевого щоденника 

(блогу) допис (твір, есе) і надає можливість іншим учням прочитати й 

прокоментувати розміщений матеріал. В учнів з’являється можливість 

обговорити й оцінити якість публікації, зокрема й іноземною мовою, що 

сприяє розвиткові мовленнєвих навичок. 

Електронна пошта — це стандартний сервіс інтернету, що забезпечує 

передавання повідомлень як у формі звичайних текстів, так і в інших формах 
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(графічній, звуковій, відео) у відкритому чи зашифрованому 

вигляді. У системі освіти електронна пошта використовується для організації 

спілкування викладача й учня, а також учнів між собою.  

Анкетування — для поточного контролю в ході дистанційного 

навчання зручно використовувати різноманітні анкети. Анкета є достатньо 

гнучким інструментом, оскільки питання можна ставити безліччю різних 

способів. У дистанційному навчанні після засвоєння кожної теми можна 

використовувати анкети, в яких дитина може зробити самооцінку результатів 

навчання за такими показниками: зрозумів/ зрозуміла, можу розв’язати 

самостійно; зрозумів/зрозуміла, можу розв’язати з підказкою; не зрозумів/не 

зрозуміла, не можу розв’язати. 

Соціальні мережі, служби обміну миттєвими повідомленнями та 

мобільні застосунки на кшталт Viber дозволяють створювати закриті групи, 

спільноти, чати, вести обговорення тем, завдань, проблем, інформації.  

 

ПОШИРЕНІ ВЕБ-РЕСУРСИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Платформа Moodle (https://moodle.org/) — безкоштовна відкрита 

система управління дистанційним навчанням. Дозволяє використовувати 

широкий набір інструментів для освітньої взаємодії педагога, учнів та 

адміністрації закладу освіти. Зокрема, надає можливість подавати навчальний 

матеріал у різних форматах (текст, презентація, відеоматеріал, веб-сторінка; 

заняття як сукупність веб-сторінок з можливим проміжним виконанням 

тестових завдань); здійснювати тестування та опитування школярів з 

використанням питань закритого (множинний вибір пра- вильної відповіді та 

зіставлення) і відкритого типів; учні можуть виконувати завдання з 

можливістю пересилати відповідні файли. Крім того, система має широкий 

спектр інструментів моніторингу навчальної діяльності учнів, наприклад: 

щодо загального часу роботи учня з кон- кретним навчальним предметом, 

відповідними темами або складниками навчального матеріалу, загальної 

успішності учня або класу в процесі виконання тестових завдань тощо. 

Moodle має у своєму інструментарії: форми здавання завдань; дискусійні 

форуми; завантаження файлів; журнал оцінювання; обмін повідомленнями; 

календар подій; новини та анонси; онлайн-тестування; Вікі-ресурси. 

Платформа Google Classroom (https://classroom.google. com) — це 

сервіс, що пов’язує Google Docs, Google Drive і Gmail, дозволяє організувати 

онлайн-навчання, використовуючи відео-, текстову та графічну інформацію. 

Учитель має змогу проводити тестування, контролювати, систематизувати, 

оцінювати діяльність, переглядати результати виконання вправ, застосовувати 

різні форми оцінювання, коментувати й організовувати ефективне 

спілкування з учнями в режимі реального часу. Основним елементом Google 

Classroom є групи. Функціонально групи нагадують структурою форуми, 

оскільки вони дозволяють користувачам легко відправляти повідомлення 

іншим користувачам. Завдяки сервісу для спілкування Hangouts учні та 

педагог мають змогу вести онлайн-бесіди в режимі реального часу з 

комп’ютера або мобільного пристрою, учасники команди можуть показувати 
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свої екрани, дивитись і працювати разом над усім. Така трансляція 

автоматично публікуватиметься на YouTube-каналі. Також платформа 

дозволяє за допомогою Google-форм збирати відповіді учнів і потім 

проводити автоматичне оцінювання результатів тестування.  

Zoom (zoom.us/download) — сервіс для проведення відео- конференцій 

та онлайн-зустрічей. Для цього потрібно створити обліковий запис. 

Безкоштовна версія програми дозволяє проводити відеоконференцію 

тривалістю 40 хвилин, однак на період пандемії сервіс зняв це обмеження. 

Zoom підходить для індивідуальних та групових занять. Користувачі можуть 

використовувати додаток як на комп’ютері, так і на планшеті чи смартфоні. 

До відеоконференції може підключитися будь-який користувач за посиланням 

або ідентифікатором конференції. Заняття можна запланувати заздалегідь, а 

також зробити посилання для постійних зустрічей у певний час. У платформу 

вбудована інтерактивна дошка, яку можна демонструвати учням. Крім того, є 

можливість легко й швидко перемикатися з демонстрації екрана на 

інтерактивну дошку. Завантажити програму можна на офіційному сайті Zoom. 

Платформа доступна для операційних систем Windows, MacOS, Android та 

iOS і має плагін, який дозволяє використовувати Zoom прямо в браузерах 

Google Chrome та Mozilla Firefox. Під час карантину на сервіс Zoom були 

нарікання через низький рівень безпеки й захищеності, випадки підключення 

до конференцій сторонніх осіб. Для уникнення цього рекомендується 

дозволяти приєднання лише зареєстрованим користувачам, користуватися 

налаштуванням “кімната очікування” (тоді організатор конференції 

підтверджує кожного учасника для приєднання), не розміщувати посилання 

на zoom-конференції на загальнодоступних ресурсах. Відеоконференції 

можна проводити також за допомогою Microsoft Teams, Google Meet, Skype 

тощо. 

ClassDojo (https://www.classdojo.com/uk-ua/signup/) — простий 

інструмент для оцінювання роботи групи в режимі реального часу. Тут 

створена комфортна система заохочення з різними ролями та рівнями 

доступу. У ClassDojo реєструється педагог і реєструє учнів свого класу. 

Персональний код для доступу до власного профілю висилається учням; 

батьки також отримують доступ до профілю дитини. Є можливість 

спілкування учнів на сторінці класу(групи): після того як педагог створив 

пост, діти можуть його коментувати. Кожен учень отримує аватарку у вигляді 

монстрика. Завдання монстрика — збирати бали за завдання. За кожне 

завдання вчитель присвоює учням певну кількість балів. Батьки можуть 

спостерігати успішність учнів з окремих предметів, а також бачити поступ у 

соціальних та м’яких навичках дитини. 

Classtime (https://www.classtime.com/uk/) — платформа для створення 

інтерактивних навчальних додатків, яка дозволяє вести аналітику освітнього 

процесу і реалізовувати стратегії індивідуального підходу. Є бібліотека 

ресурсів, а також можливість створювати запитання. Принцип роботи такий: 

педагог розробляє інтерактивний навчальний матеріал з певної теми (можна 

використовувати матеріали з бібліотеки), учні отримують доступ до 

навчального матері- алу і розпочинають роботу, вчитель у режимі реального 
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часу відслідковує прогрес кожного учня. Специфіка дистанційного 

навчання, що базується на телекомунікаційних технологіях, інтернет-ресурсах 

і послугах, впливає на способи відбору і структуризації змісту, способи 

реалізації тих чи інших методів і організаційних форм навчання, що суттєво 

впливає на функціонування всієї системи.  

LearningApps.org (LearningApps.org) — онлайн-сервіс, який дозволяє 

створювати інтерактивні вправи. Їх можна використовувати в роботі з 

інтерактивною дошкою або як індивідуальні вправи для учнів. Дозволяє 

створювати вправи різних типів на різні теми. Цей сервіс є додатком Web 2.0 

для підтримки освітніх процесів. Конструктор LearningApps. org призначений 

для розробки, зберігання та використання інтерактивних завдань з різних 

предметів. 

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ 

 

Діяльність дитини з особливими освітніми потребами оцінюється не 

лише з позиції набутих знань, а насамперед — з позиції прогресивного 

розвитку. Для успішної реалізації дистанційного навчання надзвичайно 

важливими є: залучення батьків до консультування щодо особливостей 

організації процесу дистанційного навчання; повторення та актуалізація 

раніше вивченого матеріалу; урахування індивідуальної працездатності 

дитини відповідно до стану її здоров’я; моніторинг динаміки втомлюваності; 

дотримання режиму дня, заснованого на наукових рекомендаціях; спокій, 

упевненість і позитивні емоції педагогів та батьків. Відповідно до 

індивідуальних особливостей освітньої діяльності для кожного учня з 

особливими освітніми потребами, який навчається в інклюзивному класі, 

групі в порядку, визначеному законодавством, складаються індивідуальна 

програма розвитку та індивідуальний навчальний план (у разі потреби). 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Навчання вдома: практичні поради для вчителів від психологині Світлани 

Ройз https://nus.org.ua/articles/navchannya-vdoma-praktychniporady-dlya-

vchyteliv-vid-psyhologyni-svitlany-rojz/  

 

Як технічно організувати дистанційне навчання — покрокова інструкція 

https://nus.org.ua/articles/yak-tehnichno-organizuvatydystantsijne-navchannya-

pokrokova-instruktsiya/  

 

35 інструментів для дистанційного навчання — добірка НУШ 

https://nus.org.ua/articles/30-instrumentv-dlyadystantsijnogo-navchannya-dobirka-

nush/  

 

https://nus.org.ua/articles/30-instrumentv-dlyadystantsijnogo-navchannya-dobirka-nush/
https://nus.org.ua/articles/30-instrumentv-dlyadystantsijnogo-navchannya-dobirka-nush/
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Практики та підходи до дистанційного навчання — рекомендації для вчителів 

https://nus.org.ua/articles/praktyky-ta-pidhody-dodystantsijnogo-navchannya-

rekomendatsiyi-dlyavchyteliv/  

Чотири сервіси, які допоможуть організувати дистанційне навчання 

https://nus.org.ua/articles/chotyry-servisy-yakidopomozhut-organizuvaty-

dystantsijne-navchannya/  

 

Як працювати в Google-клас: покрокова інструкція 

https://nus.org.ua/articles/yak-pratsyuvaty-v-google-klaspokrokova-instruktsiya/  

 

Усе в одному місці: як програма Discord допоможе організувати дистанційне 

навчання https://nus.org.ua/articles/use-v-odnomu-mistsi-yakprograma-discord-

dopoozhe-organizuvaty-dystantsijnenavchannya/  

 

Як використовувати YouTube у дистанційному навчанні 

https://nus.org.ua/articles/yak-vykorystovuvaty-youtube-udystantsijnijnomu-

navchanni/   

  

Як організувати дистанційне навчання для дітей з ООП. Досвід учителів 

https://nus.org.ua/articles/yak-organizuvaty-dystantsijnenavchannya-dlya-ditej-z-

oop-dosvid-vchyteliv/ 

 

Дистанційне навчання: як зацікавити учнів — поради від учительки 

https://nus.org.ua/articles/dystantsine-navchannya-yakzatsikavyty-uchniv-porady-

vid-uchytelky/  

 

Освіта після пандемії. Тренди майбутнього шкільної освіти 

https://nus.org.ua/view/osvita-pislya-pandemiyi-chastyna- 2-trendy-majbutnogo-

shkilnoyi-osvity/  

 

Організація дистанційного навчання в школі (методичні рекомендації). – Авт. 

Алевтина Лотоцька, Оксана Пасічник, 2020 р. 

Як навчати дистанційно за допомогою відеозустрічей? 

•  

Підготуйте робоче місце для відеозустрічей 

https://nus.org.ua/articles/yak-pratsyuvaty-v-google-klaspokrokova-instruktsiya/
https://nus.org.ua/articles/yak-organizuvaty-dystantsijnenavchannya-dlya-ditej-z-oop-dosvid-vchyteliv/
https://nus.org.ua/articles/yak-organizuvaty-dystantsijnenavchannya-dlya-ditej-z-oop-dosvid-vchyteliv/
https://nus.org.ua/articles/dystantsine-navchannya-yakzatsikavyty-uchniv-porady-vid-uchytelky/
https://nus.org.ua/articles/dystantsine-navchannya-yakzatsikavyty-uchniv-porady-vid-uchytelky/
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Знайдіть місце з потужним сигналом Wi-Fi, де є чистий нейтральний фон і гарне 

денне світло. Якщо користуєтесь веб-камерою, вимкніть її, щоб зменшити затримку 

звуку. 

•  

Почніть відеозустріч зі своїми учнями 

Ви можете створити відеозустріч у Hangouts Meet і запросити весь клас. Щоб 

заощадити трафік, вимикайте камеру, коли це можливо. 

Інструкції 

ВІДКРИТИ 

•  

Обговорення з класом у реальному часі 

За допомогою функції "Запитання аудиторії" в Google Презентаціях ваші учні зможуть 

ставити запитання в реальному часі та голосувати за найкращі. 

Інструкції 

ВІДКРИТИ 

•  

Пряма трансляція вашого уроку 

Пряма трансляція заощаджує пропускну спроможність. Це корисно, якщо у вас 

повільний Інтернет. Запишіть урок і опублікуйте його в Класі, щоб учні змогли 

переглянути його пізніше. 

Інструкції 

 

https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-google-hangouts-meet
https://meet.google.com/
https://support.google.com/a/users/answer/9308865
https://slides.google.com/
https://support.google.com/meet/answer/9308630
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Як навчати дистанційно без відеозустрічей? 

•  

Спілкуйтеся з учнями та залучайте їх до роботи 

За допомогою Google Класу можна давати завдання, заохочувати учнів до спільної 

роботи та підтримувати з ними зв'язок навіть із дому. 

Інструкції 

ВІДКРИТИ 

•  

Створіть для своїх учнів веб-сайт класу 

Завдяки Google Сайтам ви можете легко створити власний веб-сайт і публікувати на 

ньому інформацію про уроки, таблиці, відеозаписи та багато іншого. 

Інструкції 

ВІДКРИТИ 

•  

Створіть для своїх учнів онлайн-тест 

Створюйте проміжні та підсумкові тести, щоб учні могли продемонструвати свій рівень 

знань, а ви – заощадити час на оцінювання. 

https://teachercenter.withgoogle.com/gettingstarted/week3
https://classroom.google.com/
https://teachercenter.withgoogle.com/gettingstarted/week8
https://sites.google.com/new
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Інструкції 

ВІДКРИТИ 

•  

Додавайте коментарі в Google Документах у реальному часі 

За допомогою коментарів у Google Документах можна швидко залишати відгуки, поки 

учні працюють над завданням. 

Інструкції 

 
 

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ПСИХОЛОГА ПЕДАГОГАМ 

1. Якщо ви занепокоєні незвичною працею в онлайн-режимі, ви 

можете відверто сказати дітям, що це для вас новий досвід і ви трохи 

збентежені роботою в онлайн. Це нормально – сказати дітям будь-якого 

віку, що ви це робите вперше і вам дещо ніяково. 

На цьому досвіді дитина вчиться у вас – зокрема і того, що ви дозволяєте собі 

бути вразливими в той час, коли ви знімаєте “корону” і вчитесь нового. 

Те, як ви опановуєте новий досвід, може бути більшим уроком для дітей, 

ніж те, що вони вчать сьогодні за навчальним планом. 

Ви супроводжуєте дитину під час навчання, і за цей час вона має здобути не 

тільки академічні знання, але й досвід, як навчатись нового – і цей шлях діти 

зараз можуть пройти разом із вами. 

2. Діти зараз позбавлені живого контакту. Ми створені так, що найкраще ми 

сприймаємо інформацію, коли бачимо живу людину. Коли проводили 

експерименти, яка система навчання найбільш ефективна – порівнювали 

аудіокурси, відеоформат і живе спілкування. 

Результати були такі: аудіокурси давали найслабший ефект, записана 

відеолекція працювала краще, але найбільш ефективним виявився 

живий контакт, під час якого спрацьовує дзеркальна система людини. 

Тобто, якщо в наявних умовах у вас є можливість живого контакту, це буде 

набагато продуктивніше. Бачити і чути вчителя – це те, чого потребують 

діти в будь-якому віці. Також чудово, якщо ви будете готувати презентації 

на 7-10 хвилин, тому що в сучасних дітей провідний канал сприйняття 

інформації – візуальний. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lt5HqPvM-eI
https://docs.google.com/forms/u/0/?tgif=d
https://support.google.com/docs/answer/65129
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3. Діти відвикають від колективу та вчителя, і якщо не намагатись 

“втримати” їх, після карантину доведеться вкладати час і зусилля в адаптацію, 

“повернення” дітей. 

Найважливіше зараз – не втратити з ними контакт і зберегти довіру. Якщо у 

вас є можливість зробити для учнів розсилку – просто з жартом, з чимось 

особистим, з людським зверненням – це буде прекрасно. 

Дітям зараз тривожно, а якщо нам тривожно – ми не вчимось. І  чим більше 

поряд із дітьми адекватних дорослих, тим краще. А кому довіряє дитина? 

Батькам та вчителям. Насправді це буде на користь навчанню і зараз, і тоді – 

коли все це закінчиться і діти знову прийдуть до школи. Ви не повинні 

втрачати зв’язок. 

4. Зараз у вас є можливість змінити свій образ і ставлення дітей до себе з 

формального і вимушеного на ставлення до вчителя як до людини. Якщо 

зараз учитель зробить щось, що не вкладається в стандартний образ, щось, що 

спочатку викличе в дитини навіть шок (скажімо, відправить жартівливу 

розсилку або одягне для відеочату котячі вушка), – це буде прекрасно. 

У вас є можливість поекспериментувати зі своїми образом та підходом. Це не 

має бути насильство, але якщо для вас це органічно і ви відчували себе у 

школі затиснутою в жорсткі межі – зараз саме час для експериментів. 

5. Якщо дитина зробила домашнє завдання і бачить, що дорослий його не 

перевірив, – у неї знижується мотивація. Тому, якщо ви даєте домашнє зав- 

дання, то обов’язково дайте і зворотний зв’язок у зручному для вас 

вигляді. Також важливо обговорити, що буде, якщо дитина не виконає 

завдання. 

 

6. І, нарешті, потурбуйтесь, щоб самим не вигоріти. Ми увійшли в цей 

карантин уже вигорівшими і живемо зараз у режимі енергозбереження. Ми не 

знаємо, наскільки це затягнеться. І тому вмикаємо турботу про кожен елемент 

системи – і про себе також. 
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НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 
 
 
 
  
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ  

25.04.2013  № 466  
Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

30 квітня 2013 р.  

за № 703/23235 

 

Про затвердження Положення про дистанційне навчання 

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки  

№ 660 від 01.06.2013  

№ 761 від 14.07.2015} 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 12 Закону 

України «Про професійно-технічну освіту», статті 42 Закону України «Про вищу освіту», з 

метою навчально-методичного, науково-методичного, інформаційного забезпечення 

організації навчально-виховного процесу за дистанційною формою навчання НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення про дистанційне навчання, що додається. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 21 

січня 2004 року № 40 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 квітня 2004 року за № 464/9063. 

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.): 

3.1. Здійснювати організаційне та науково-методичне забезпечення впровадження 

дистанційного навчання. 

3.2. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України в установленому порядку. 

4. Департаментам загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.), професійно-

технічної освіти (Супрун В. В.), вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) забезпечити 

впровадження дистанційної форми навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, 

професійно-технічних навчальних закладах, вищих навчальних закладах та закладах 

післядипломної освіти. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0910-13#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0923-15#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2984-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0464-04
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0464-04
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5. Департаменту управління справами (Запольська Н. М.) зробити відповідну 

відмітку у справах архіву. 

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М. 

Міністр Д.В. Табачник 

 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства освіти  

і науки України  

25.04.2013  № 466  
Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

30 квітня 2013 р.  

за № 703/23235 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання 

І. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає основні засади організації та запровадження дистанційного 

навчання. 

1.2. Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, 

умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному 

за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у 

спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

1.3. Це Положення поширюється на дистанційне навчання у: 

загальноосвітніх навчальних закладах (далі - ЗНЗ); 

професійно-технічних навчальних закладах (далі - ПТНЗ); 

вищих навчальних закладах (далі - ВНЗ); 

закладах післядипломної освіти або структурних підрозділах вищих навчальних закладів, 

наукових і освітньо-наукових установ, що здійснюють післядипломну освіту (далі - ЗПО). 

1.4. Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у 

навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або 

освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти; за 

програмами підготовки громадян до вступу у навчальні заклади, підготовки іноземців та 

підвищення кваліфікації працівників. 
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1.5. Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам можливості 

реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації, 

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. 

1.6. У цьому Положенні терміни і поняття 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 електронну 

пошту, форум, соціальні мережі тощо; 

веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), у тому числі дистанційні курси, - 

систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, 

необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм), яке доступне через Інтернет 

(локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших доступних користувачеві 

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 закладах освіти 

(ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ, ЗНЗ), яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає 

можливість отримання випускниками документів державного зразка про відповідний 

освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень; 

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, у тому числі 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); 

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 (учень, вихованець, студент, 

слухач), та особи, які забезпечують навчальний процес за дистанційною формою навчання 

(педагогічні та науково-педагогічні працівники, методисти тощо); 



 17 

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. 

ІІ. 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. Запровадження дистанційної форми навчання у ВНЗ, ЗПО можливе за погодженням з 

МОН України. 

Дистанційна форма навчання у ЗНЗ, ПТНЗ запроваджується відповідно до рішення 

педагогічної ради, погодженого з органом управління освітою, у сфері управління якого 

перебуває відповідний навчальний заклад (далі - орган управління освітою) (для 

навчальних закладів комунальної та державної форми власності), та за наявності кадрового 

і системотехнічного забезпечення, визначеного ЗНЗ згідно з розділом V цього Положення. 

{Пункт 2.2 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 761 від 14.07.2015} 

2.3. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації (післядипломна освіта) кадрів за 

дистанційною формою навчання здійснюються у ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ за ліцензованими, 

акредитованими (атестованими) напрямами підготовки (спеціальностями).  

2.4. Для організації дистанційного навчання ЗНЗ можуть створювати у своєму складі класи 

(групи) з дистанційною формою навчання за погодженням з органом управління освітою.  

Дистанційне навчання організовується відповідно до робочих навчальних планів ЗНЗ, що 

затверджуються наказом керівника ЗНЗ за погодженням з органом управління освітою.  

Дистанційне навчання організовується для учнів (вихованців), які:  

з будь-яких причин (стан здоров’я, проживання за межею пішохідної доступності до ЗНЗ, 

надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, воєнний конфлікт, 

проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій 

території України або у населених пунктах, на території яких органи державної влади 

тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, тощо) 

не можуть відвідувати навчальні заняття в ЗНЗ; 

за результатами останнього річного оцінювання навчальних досягнень опанували 

програмовий матеріал відповідного класу на високому рівні (10, 11, 12 балів).  

Зарахування (переведення) на дистанційну форму навчання здійснюється за письмовою 

заявою повнолітньої особи та/або батьків (одного із батьків) або законного представника 

неповнолітньої особи. Приймання відповідних заяв учнів (вихованців) випускних класів 

ЗНЗ закінчується до початку другого семестру навчання. Рішення щодо навчання учня 

(вихованця) за дистанційною формою приймається педагогічною радою та оформлюється 

наказом керівника ЗНЗ.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0923-15#n16
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Рішення щодо продовження навчання учня (вихованця) за дистанційною формою 

розглядається педагогічною радою ЗНЗ щорічно під час переведення учня (вихованця) до 

наступного класу.  

У випадку припинення (відсутності) причин (обставин), визначених абзацами третім – 

п’ятим цього пункту, учень (вихованець) згідно з рішенням педагогічної ради ЗНЗ 

припиняє навчання за дистанційною формою та згідно з власним рішенням (у разі 

досягнення повноліття та/або рішенням батьків (одного із батьків) або законного 

представника і відповідно до законодавства може продовжити здобуття загальної 

середньої освіти за іншою формою навчання у цьому ж ЗНЗ або в іншому навчальному 

закладі системи загальної середньої освіти за місцем проживання. 

{Пункт 2.4 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 761 від 14.07.2015} 

2.5. Строк навчання студентів, слухачів, учнів за дистанційною формою встановлюється 

ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ і має бути не меншим, ніж за денною формою за відповідними освітньо-

кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки та спеціальностями. 

2.6. Кількість студентів, слухачів, учнів ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ, що навчаються за дистанційною 

формою, визначається відповідно до рішення вченої ради ВНЗ (ЗПО), педагогічної ради 

ПТНЗ в межах ліцензованого обсягу підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації, 

спеціалізації) за заочною формою навчання та/або в межах ліцензованого обсягу 

підготовки до вступу у вищий навчальний заклад, підготовки іноземців. 

При цьому норматив чисельності студентів та слухачів, що навчаються у ВНЗ, ЗПО за 

дистанційною формою, повинен становити не менше одного викладача на вісімнадцять 

студентів (слухачів). 

{Пункт 2.6 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і 

науки № 660 від 01.06.2013} 

2.7. Веб-ресурси, що використовуються у ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ для забезпечення навчального 

процесу за дистанційною формою навчання, мають проходити процедуру перевірки у 

даному ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ. Перевірка веб-ресурсів здійснюється цим навчальним закладом. 

{Пункт 2.7 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки 

№ 761 від 14.07.2015} 

2.8. Для впровадження навчання за дистанційною формою навчальні заклади можуть 

створювати центри дистанційного навчання як їх відокремлені структурні підрозділи. 

2.9. Технології дистанційного навчання під час організації та забезпечення денної, 

вечірньої, заочної, індивідуальної та екстернатної форм навчання можуть 

використовуватись у ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ, ЗНЗ за наявності у них відповідного кадрового та 

системотехнічного забезпечення. 

2.10. Рішення щодо використання технологій дистанційного навчання у навчальному 

процесі ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, ЗПО приймається вченою (педагогічною) радою навчального 

закладу. 

ІІІ. Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0923-15#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0910-13#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0923-15#n28
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3.1. Навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких 

формах: самостійна робота; навчальні заняття; практична підготовка (у ВНЗ); професійно-

практична підготовка (у ПТНЗ); контрольні заходи. 

{Пункт 3.1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки 

№ 761 від 14.07.2015} 

3.2. Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є: лекція, 

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

{Пункт 3.2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки 

№ 761 від 14.07.2015} 

3.3. Лекція, консультація, семінар, урок проводяться зі студентами (учнями, слухачами) 

дистанційно у синхронному або асинхронному режимі відповідно до навчального плану. 

{Пункт 3.3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки 

№ 761 від 14.07.2015} 

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 або 

асинхронному режимі. 

3.5. Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних (контрольних) 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 очно у спеціально обладнаних навчальних 

лабораторіях або дистанційно з використанням відповідних віртуальних тренажерів і 

лабораторій. 

3.7. До інших видів навчальних занять при здійсненні навчального процесу можуть 

відноситись ділові ігри, виконання проектів у групах тощо. Ці види навчальних занять 

можуть проводитись очно або дистанційно у синхронному або асинхронному режимі, що 

визначається робочою програмою навчальної дисципліни. 

3.8. Практична підготовка студентів (учнів, слухачів), які навчаються за дистанційною 

формою навчання, проводиться за окремо затвердженою навчальним закладом програмою. 

3.9. Контрольні заходи з навчальної дисципліни (предмета) при здійсненні підготовки 

фахівців за дистанційною формою навчання у ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, ЗПО включають 

проміжний (тематичний, модульний), підсумковий та інші визначені ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, 

ЗПО контролі знань, умінь та навичок, набутих студентом, учнем (вихованцем), слухачем у 

процесі навчання. 

Усі контрольні заходи у ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, ЗПО можуть здійснюватись відповідно до 

рішення навчального закладу дистанційно з використанням можливостей інформаційно-

комунікаційних технологій, зокрема відеоконференц-зв’язку за умови забезпечення 

аутентифікації того, хто навчається, або очно. 

3.10. Державна атестація при підготовці фахівців за дистанційною формою навчання 

здійснюється згідно з статтею 7 Закону України «Про вищу освіту». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0923-15#n30
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0923-15#n31
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0923-15#n31
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2984-14
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3.11. Державна кваліфікаційна атестація при підготовці кваліфікованих робітничих 

кадрів за дистанційною формою навчання здійснюється відповідно до Положення про 

порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають 

професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної 

політики України, Міністерства освіти України від 31 грудня 1998 року № 201/469, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 1999 року за № 124/3417. 

3.12. Державна підсумкова атестація учнів (вихованців) здійснюється відповідно до 

Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної 

середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 

2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за 

№ 157/26602. 

{Пункт 3.12 розділу ІІІ в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 761 від 14.07.2015} 

ІV. Особливості організації навчального (навчально-виховного) процесу з використанням 

технологій дистанційного навчання 

4.1. У ЗНЗ використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване насамперед на 

такі категорії учнів (вихованців): 

особи з особливими потребами; 

обдаровані діти та молодь, які спроможні самостійно або прискорено опанувати навчальні 

програми; 

особи, які проживають у географічно віддалених і важкодоступних до ЗНЗ населених 

пунктах; 

учні вечірніх шкіл, які за умовами праці перебувають тривалий час за межами населеного 

пункту, де розташований ЗНЗ, та учні, які за сімейними обставинами (декретна відпустка 

тощо) не можуть систематично відвідувати школу; 

особи, які бажають отримати додаткові знання паралельно з навчанням у школі; 

особи, які готуються до вступу до ВНЗ; 

громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном. 

4.2. Технології дистанційного навчання можуть використовуватись ЗНЗ при проведенні 

занять через мережу Інтернет під час карантину; вивченні додаткових (факультативних) 

предметів; навчанні учнів під час хвороби; виконанні науково-дослідницьких робіт у 

Малій академії наук України; участі у дистанційних олімпіадах, конкурсах; отриманні 

консультацій тощо. 

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

здійснюються за технологіями дистанційного навчання, визначаються ЗНЗ за погодженням 

із законними представниками учня (вихованця). 

4.4. У ПТНЗ технології дистанційного навчання можуть використовуватись при організації 

навчального процесу за програмами первинної професійної підготовки, перепідготовки або 

підвищення робітничої кваліфікації, а також за навчальними програмами з навчальних 

предметів та професійно-теоретичної підготовки. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0124-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0124-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0124-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0151-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0151-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0923-15#n32
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4.5. Професійно-практична підготовка здійснюється за дистанційною формою 

та/або очно у вигляді виробничого навчання, виробничої, переддипломної 

(передвипускної) практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях, на 

полігонах, тренажерах, автодромах, трактородромах, у навчально-виробничих підрозділах, 

навчальних господарствах, а також на робочих місцях на виробництві та в сфері послуг або 

із використанням технологій дистанційного навчання за наявності відповідних веб-

ресурсів і можливостей доступу до них. 

4.6. Навчання осіб із особливими потребами (у тому числі з порушеннями зору, слуху, 

опорно-рухового апарату, психічними розладами) передбачає залучення додаткових 

технологій дистанційного навчання при здійсненні всіх видів підготовки, включаючи 

професійно-практичну, з урахуванням особливостей розвитку учнів (вихованців). 

4.7. У ВНЗ (ЗПО) при організації навчального процесу за будь-якою формою навчання 

технології дистанційного навчання можуть використовуватись для методичного та 

дидактичного забезпечення самостійної роботи, контрольних заходів, а також при 

здійсненні навчальних занять. 

V. Забезпечення дистанційного навчання 

5.1. Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання включає: 

методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо розроблення та використання  

педагогічно-психологічних та інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного 

навчання; 

критерії, засоби і системи контролю якості дистанційного навчання; 

змістовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів (дистанційних курсів) 

навчального плану/навчальної програми підготовки. 

5.2. Педагогічні, науково-педагогічні працівники та методисти навчальних закладів, в яких 

організована дистанційна форма навчання, повинні підвищувати свою кваліфікацію щодо 

організації та володіння технологіями дистанційного навчання (не рідше одного разу на 5 

років та обсягом не менше 108 академічних годин). Кваліфікація працівників, які 

підвищували свою кваліфікацію, має бути підтверджена документом про підвищення 

кваліфікації за тематикою дистанційного навчання. 

5.3. Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає: 

апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного 

живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-зв’язку тощо), що забезпечують 

розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління 

навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами 

дистанційного навчання у синхронному і асинхронному режимах; 

інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що надає всім 

суб’єктам дистанційного навчання навчального закладу цілодобовий доступ до веб-

ресурсів і веб-сервісів для реалізації навчального процесу у синхронному та асинхронному 

режимах; 
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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; 

веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), що необхідні для забезпечення 

дистанційного навчання, можуть містити: 

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; 

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; 

дистанційний курс, що об’єднує зазначені вище веб-ресурси навчальної дисципліни 

(програми) єдиним педагогічним сценарієм; 

інші ресурси навчального призначення. 

Перелік веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), необхідних для забезпечення 

дистанційного навчання, визначається навчальним закладом залежно від профілю 

навчальної дисципліни. 

Для забезпечення дистанційного навчання учнів, вихованців, студентів, слухачів 

навчальний заклад може створювати власні веб-ресурси або використовувати інші веб-

ресурси, що підлягають перевірці у цьому навчальному закладі. 

Директор департаменту  

вищої освіти 

 

Ю.М. Коровайченко 
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Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні 

(затверджено Постановою МОН України 

В.Г.Кременем 20 грудня 2000 р.) 

1. Загальні положення і визначення 

Світовий процес переходу від індустріального до інформаційного суспільства, а також 

соціально-економічні зміни, що відбуваються в Україні, вимагають суттєвих змін у 

багатьох сферах діяльності держави. В першу чергу це стосується реформування освіти. 

Національною програмою "Освіта. Україна ХХІ сторіччя" передбачено забезпечення 

розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, запровадження у навчально-

виховний процес новітніх педагогічних технологій та науково-методичних досягнень, 

створення нової системи інформаційного забезпечення освіти, входження України у 

трансконтинентальну систему комп'ютерної інформації. 

Розвиток освітньої системи в Україні повинен призвести до: 

▪ появи нових можливостей для оновлення змісту навчання та методів викладання 

дисциплін і розповсюдження знань; 

▪ розширення доступу до всіх рівнів освіти, реалізації можливості її одержання для 

великої кількості молодих людей, включаючи тих, хто не може навчатись у вищих 

навчальних закладах за традиційними формами внаслідок браку фінансових або 

фізичних можливостей, професійної зайнятості, віддаленості від великих міст, 

престижних навчальних закладів тощо; 

▪ реалізації системи безперервної освіти "через все життя", включаючи середню, 

довузівську, вищу та післядипломну; 

▪ індивідуалізації навчання при масовості освіти. 

Для досягнення зазначених результатів необхідно швидкими темпами розвивати 

дистанційну освіту, запровадження якої в Україні передбачено Національною програмою 

інформатизації. 

ВИЗНАЧЕННЯ 

Дистанційна освіта - це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та 

екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання. 

Технології дистанційного навчання складаються з педагогічних та інформаційних 

технологій дистанційного навчання. 

Педагогічні технології дистанційного навчання - це технології опосередкованого активного 

спілкування викладачів зі студентами з використанням телекомунікаційного зв'язку та 

методології індивідуальної роботи студентів з структурованим навчальним матеріалом, 

представленим у електронному вигляді. 

Інформаційні технології дистанційного навчання - це технології створення, передачі і 

збереження навчальних матеріалів, організації і супроводу навчального процесу 

дистанційного навчання за допомогою телекомунікаційного зв'язку. 

Незначна за часом та обсягом частина навчального процесу дистанційної освіти може 

здійснюватись за очною формою (складання іспитів, практичні, лабораторні роботи тощо). 

Кількісні та змістовні показники цієї частини залежать від напрямку підготовки 

(спеціальності) та етапу розвитку дистанційної освіти і визначатимуться нормативними 

документами Міністерства освіти і науки України. 

Технології дистанційного навчання можуть використовуватись не тільки в дистанційній 

освіті, а й в інших формах навчання: очній, заочній, екстернаті; крім того - в окремих 

дисциплінах або блоках дисциплін, що призначені для підвищення освітнього рівня чи 

кваліфікації окремих осіб та (або) груп слухачів. 
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ХАРАКТЕРНІ РИСИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

Гнучкість: учні, студенти, слухачі, що одержують дистанційну освіту, в основному не 

відвідують регулярних занять, а навчаються у зручний для себе час та у зручному місці. 

Модульність: в основу програми дистанційної освіти покладається модульний принцип; 

кожний окремий курс створює цілісне уявлення про окрему предметну область, що 

дозволяє з набору незалежних курсів-модулів сформувати навчальну програму, що 

відповідає індивідуальним чи груповим потребам. 

Паралельність: навчання здійснюється одночасно з професійною діяльністю (або з 

навчанням за іншим напрямком), тобто без відриву від виробництва або іншого виду 

діяльності. 

Велика аудиторія: одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації великої 

кількості учнів, студентів та слухачів, спілкування за допомогою телекомунікаційного 

зв'язку студентів між собою та з викладачами. 

Економічність: ефективне використання навчальних площ та технічних засобів, 

концентроване і уніфіковане представлення інформації, використання і розвиток 

комп'ютерного моделювання повинні призвести до зниження витрат на підготовку 

фахівців. 

Технологічність: використання в навчальному процесі нових досягнень інформаційних 

технологій, які сприяють входженню людини у світовий інформаційний простір. 

Соціальна рівність: рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, 

стану здоров'я і соціального статусу. 

Інтернаціональність: можливість одержати освіту у навчальних закладах іноземних 

держав, не виїжджаючи зі своєї країни та надавати освітні послуги іноземним громадянам і 

співвітчизникам, що проживають за кордоном. 

Нова роль викладача: дистанційна освіта розширює і оновлює роль викладача, робить його 

наставником-консультантом, який повинен координувати пізнавальний процес, постійно 

удосконалювати ті курси, які він викладає, підвищувати творчу активність і кваліфікацію 

відповідно до нововведень та інновацій. 

Позитивний вплив на студента (учня, слухача): підвищення творчого та інтелектуального 

потенціалу людини, що одержує дистанційну освіту, за рахунок самоорганізації, прагнення 

до знань, використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, вміння 

самостійно приймати відповідальні рішення. 

Якість: якість дистанційної освіти не поступається якості очної форми навчання, оскільки 

для підготовки дидактичних засобів залучається найкращий професорсько-викладацький 

склад і використовуються найсучасніші навчально-методичні матеріали; передбачається 

введення спеціалізованого контролю якості дистанційної освіти на відповідність її освітнім 

стандартам. 

ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ,  

на основних засадах яких грунтуються вихідні положення Концепції: 

▪ Конституція України; 

▪ Закон України "Про освіту"; 

▪ Закон України "Про Національну програму інформатизації"; 

▪ Постанова Верховної Ради України від 06.07.2000р. № 1851-ІІІ "Про затвердження 

Завдань Національної програми інформатизації на 2000-2002 роки; 

▪ Указ Президента України від 31.07.2000 року № 928/2000 "Про заходи щодо розвитку 

національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення 

широкого доступу до цієї мережі в Україні"; 
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▪ Наказ Міністерства освіти і науки України "Про створення Українського 

центру дистанційної освіти" від 07.07.2000р. №293. 

2. Доцільність створення системи дистанційної освіти в Україні 

Стан розвитку дистанційної освіти в Україні на сьогоднішній день не відповідає вимогам 

до інформаційного суспільства, що прагне інтегруватись у європейську і світову спільноту. 

По-перше, Україна відстає від розвинутих країн в застосуванні технологій дистанційного 

навчання при підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації фахівців різних 

галузей і рівнів. По-друге, має місце суттєве відставання телекомунікаційних мереж 

передачі даних, які відзначаються недостатньою пропускною здатністю, надійністю зв'язку 

та його низькою якістю. По-третє, в Україні відсутнє нормативно-правова база, яка б 

регламентувала і забезпечувала діяльність навчальних закладів у напрямку впровадження 

дистанційної освіти як рівноцінної форми навчання з очною, заочною та екстернатом. 

Незважаючи на зазначені проблеми, кількість студентів та слухачів, що здатні і бажають 

навчатись за дистанційними технологіями, вже зараз досить велика і зростає дуже швидко. 

Важливим кроком у поліпшенні телекомунікаційного зв'язку при використанні його у 

науковому і освітньому процесах стало створення національної телекомунікаційної мережі 

для установ науки і освіти України з доступом до Інтернет (мережі УРАН). Ця мережа була 

створена в рамках Національної програми інформатизації. 

З метою розробки технологій дистанційного навчання та застосування їх в освітньому 

процесі Міністерством освіти і науки України створено Український центр дистанційної 

освіти. 

Певні кроки у розвитку та впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес 

зроблені у багатьох навчальних закладах, організаціях та установах України, де накопичені 

науково-методичний, кадровий та виробничий потенціал, інформаційні ресурси та 

технології, існує телекомунікаційна інфраструктура. Але переважна більшість навчальних 

закладів, організацій та установ, які використовують або намагаються використовувати 

технології дистанційного навчання, потребують об'єднання їх зусиль та зусиль державних 

інституцій щодо: прискорення цього процесу; координації дій, нормативно-правової 

захищеності; надання дистанційній освіті статусу рівноцінної з очною, заочною, 

екстернатом форми навчання; зменшення інтелектуальних, матеріальних та фінансових 

витрат на впровадження і розвиток дистанційної освіти. 

Для забезпечення зазначених потреб, а також системності, комплексності і узгодженості 

дій у реформуванні освітньої системи у напрямку встановлення дистанційної освіти 

необхідна державна підтримка - створення, впровадження і розвиток національної системи 

дистанційної освіти в Україні (СДО), яка стане частиною освітньої системи України та 

буде інтегруватись в Європейський та світовий освітній простір. При цьому СДО 

забезпечує функціонування дистанційної освіти як рівноцінної форми навчання з видачею 

державних документів, а також дистанційного навчання за окремими курсами чи блоками 

курсів - з видачею свідоцтв (сертифікатів) відповідних навчальних закладів системи 

дистанційної освіти. 

Формування СДО повинно базуватися на системному підході та програмно-цільовому 

методі, що реалізуються шляхом виконання Програми створення системи дистанційної 

освіти в Україні. 

3. Мета створення та основні завдання системи дистанційної освіти в Україні 

Головною метою створення СДО є забезпечення загальнонаціонального доступу до 

освітніх ресурсів шляхом використання сучасних інформаційних технологій та 

телекомунікаційних мереж і надання умов для реалізації громадянами своїх прав на освіту. 

Соціальне значення СДО полягає у можливості позитивного впливу на вирішення таких 

проблем як: 

http://www.uran.net.ua/
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▪ підвищення рівня освіченості суспільства і якості освіти; 

▪ реалізація потреб населення в освітніх послугах; 

▪ підвищення соціальної і професійної мобільності населення, його підприємницької і 

соціальної активності; 

▪ збереження та поновлення знань, кадрового і матеріально-технічного потенціалу, що 

накопичені вітчизняною системою освіти; 

▪ формування єдиного освітнього простору в рамках усього світового співтовариства. 

Основні завдання СДО: 

▪ формування нормативно-правового, організаційного, навчально-методичного, 

інформаційно-телекомунікаційного, матеріально-технічного, кадрового, економічного 

та фінансового забезпечення, впровадження та розвитку як дистанційної освіти, так і 

дистанційного навчання за окремими курсами або блоками курсів; 

▪ організація та розвиток дистанційної освіти за будь-якими напрямками підготовки 

фахівців: гуманітарної, економічної, юридичної, природничої, інженерної, військової, 

аграрної тощо; 

▪ застосування дистанційних технологій не тільки в дистанційній освіті, а й в усіх 

формах навчання: очній, заочній, екстернаті; 

▪ впровадження технологій дистанційного навчання на всіх рівнях як повної освіти 

(середньої, професійно-технічної, довузівської, вищої та післядипломної), так і 

навчання за окремими курсами або блоками курсів; 

▪ забезпечення професійної підготовки та психологічної підтримки за допомогою 

дистанційного навчання соціально-незахищених груп населення: безробітних; осіб з 

фізичними вадами: осіб, що позбавлені волі; військовослужбовців строкової служби 

тощо; 

▪ забезпечення професійної орієнтації та самовизначення для майбутніх фахівців; 

▪ використання технологій дистанційного навчання для перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів у сфері підприємництва; державного та муніципального управління, 

митної та податкової служб, фінансово-банківської системи; викладачів середніх шкіл, 

професійно-технічних і вищих навчальних закладів тощо; 

▪ створення державної електронної бібліотеки дистанційних курсів (нормативних 

дисциплін); 

▪ удосконалення і розвиток телекомунікаційної інфраструктури для реалізації технологій 

дистанційної освіти, включаючи розвиток мережі УРАН - телекомунікаційної мережі 

для установ науки і освіти України з доступом до Інтернет. 

▪ інтеграція СДО у світову систему сучасної освіти; 

▪ прискорення експорту новітніх дистанційних технологій за кордон з метою зміцнення 

економічної бази і підвищення авторитету освіти України на міжнародній арені. 

4. Принципи створення та функціонування СДО в Україні 

При створенні системи дистанційної освіти необхідно у повному обсязі використати 

накопичений у вищій школі України науково-методичний потенціал, інформаційні ресурси 

та технології, досвід у здійсненні дистанційного навчання, існуючу спеціалізовану 

телекомунікаційну інфраструктуру та мережу вищих навчальних закладів України. При 

цьому потрібно забезпечити ефективне об'єднання зусиль Українського центру 

дистанційної освіти, вищих навчальних закладів та інших освітніх установ і організацій. 

В Україні повинна бути створена така система дистанційної освіти, яка б реалізовувала 

наступні принципи: 

▪ Безперервність. Забезпечення в дистанційній освіті всіх рівнів, які прийняті в системі 

безперервної освіти в Україні - початкової, загальної середньої, професійної 

підготовки, вищої, додаткової, післядипломної освіти. 
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▪ Демократизація. Надання рівних можливостей всім закладам освіти, що 

увійдуть до СДО, у рішенні нормативно-правових, навчально-методичних, фінансово-

економічних питань функціонування СДО. 

▪ Інтеграція. Створення віртуальної електронної бібліотеки навчальних дистанційних 

курсів, банків даних та баз знань із захистом відповідних авторських прав. 

▪ Глобалізація. Відкритість інформаційних ресурсів та організація, навчальних процесів 

для всіх учасників СДО з використанням телекомунікаційних мереж, включаючи 

мережу УРАН. 

Створення СДО не перешкоджає самостійній діяльності навчальних закладів і сприяє 

розвитку різноманітних форм дистанційної освіти, що забезпечують державні стандарти 

освіти. СДО не передбачає руйнування існуючих регіональних центрів, інших об'єднань 

навчальних закладів та їх структурних підрозділів, які здійснюють дистанційну освіту. 

5. Організаційна структура СДО 

Організаційна структура обєднує усі складові СДО і базується на наступних компонентах: 

▪ організаційно-управлінському; 

▪ нормативно-правовому; 

▪ навчально-методичному; 

▪ інформаційно-телекомунікаційному; 

▪ економічно-фінансовому. 

Організаційна структура системи дистанційної освіти України на даному етапі включає: 

▪ Раду з питань моніторингу розвитку дистанційної освіти при Кабінеті Міністрів 

України; 

▪ Координаційну Раду Міністерства освіти і науки України з питань дистанційної освіти; 

▪ Український центр дистанційної освіти; 

▪ регіональні центри ДО у містах: Харків, Львів, Одеса, Донецьк, Дніпропетровськ; 

▪ базові центри ДО за напрямками фахової підготовки; 

▪ локальні центри ДО; 

▪ науково-методичні комісії за напрямками діяльності СДО. 

Рада з питань моніторингу розвитку дистанційної освіти при Кабінеті Міністрів України 

(Рада при Кабінеті Міністрів) 

Складається з представників міністерств , відомств і організацій, що мають можливість і 

повноваження забезпечити належні умови для розвитку Системи дистанційної освіти в 

Україні. 

Забезпечує: 

▪ координацію усіх робіт для розвитку СДО; 

▪ створення належних умов і розробку механізму фінансування та матеріально-

технічного забезпечення СДО; 

▪ контроль за діяльністю усіх структурних складових СДО; 

Координаційна Рада Міністерства освіти і науки України (Координаційна Рада) 

Складається з представників Міністерства освіти і науки України та його інституцій; 

УЦДО; регіональних, базових і локальних центрів ДО; навчальних закладів і організацій, 

що мають відповідні наробки в сфері ДО. 

Склад Координаційної Ради визначається Міністерством освіти і науки України. 

Забезпечує: 

▪ формування і контроль за організаційною структурою СДО, включаючи всі її 

компоненти; 
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▪ формування нормативно-правової бази СДО; 

▪ участь у розробці механізму фінансування і створення матеріально-технічної бази 

СДО; 

▪ координацію діяльності структурних складових СДО; 

▪ координацію міжнародної діяльності СДО; 

▪ популяризацію дистанційної освіти в Україні. 

Український центр дистанційної освіти. 

Створений Міністерством освіти і науки України і є головною організацією СДО. 

Забезпечує: 

▪ підготовку проектів нормативно-правових документів СДО; 

▪ координацію розробок та впровадження технології дистанційного навчання та 

навчальних планів; 

▪ розробку дистанційних курсів з урахуванням міжнародних стандартів ДО; 

▪ координацію діяльності центрів ДО щодо взаємодії з регіональними та обласними 

телекомунікаційними центрами мережі УРАН, що є базовою транспортною системою 

передачі даних СДО; 

▪ розробку і впровадження найбільш ефективних інформаційно-навчальних програмних 

засобів; 

▪ створення розподіленої інформаційної структури СДО, а також системи 

адміністрування і контролю знань; 

▪ розробку програм, проведення навчання та перепідготовки кадрів для СДО; 

▪ участь у створенні державної бібліотеки дистанційних курсів (нормативних дисциплін); 

▪ розробку системи інформаційно-аналітичного забезпечення СДО, включаючи 

маркетингові дослідження та рекламну діяльність. 

Регіональні центри СДО (РЦДО). 

Створюються на базі тих вищих навчальних закладів, які є регіональними центрами 

телекомунікаційної мережі науки і освіти - УРАН. 

Надають можливість користуватись телекомунікаційним зв'язком мережі УРАН базовим і 

локальним центрам відповідних регіонів. 

Приймають участь: 

▪ у вдосконаленні і розвитку телекомунікаційної інфраструктури для реалізації 

технологій дистанційної освіти; 

▪ у підготовці проектів нормативно-правових документів СДО; 

▪ у розробці та впровадженні технології дистанційного навчання та навчальних планів; 

▪ у розробці та впровадженні найбільш ефективних інформаційно-навчальних 

програмних засобів; 

▪ у створенні розподіленої інформаційної структури СДО; 

▪ у підготовці кадрів СДО; 

▪ у створенні державної бібліотеки дистанційних курсів. 

Регіональні центри можуть бути одночасно і базовими центрами за напрямками фахової 

підготовки. 

Базові центри СДО за напрямками фахової підготовки (БЦДО) 

Створюються на базі вищих навчальних закладів, що мають визначні навчально-методичні 

та наукові наробки за одним або декількома напрямками фахової підготовки; мають 

суттєвий внесок у розробку і впровадження технологій дистанційного навчання та 

відповідно підготовлений кадровий склад. 
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Мережа БЦДО визначається Координаційною Радою за поданням 

Міністерства освіти і науки України. 

Забезпечують: 

▪ розробку дистанційних курсів за визначеним Координаційною Радою напрямком 

фахової підготовки; 

▪ впровадження дистанційної освіти за відповідним напрямком фахової підготовки. 

Приймають участь: 

▪ у підготовці проектів нормативно-правових документів СДО; 

▪ у розробці методик навчання за напрямками підготовки фахівців; 

▪ у виробленні рекомендацій щодо впровадження інформаційних технологій і 

дистанційних курсів у різні форми навчання; 

▪ у створенні системи адміністрування і контролю знань; 

▪ у створенні державної бібліотеки дистанційних курсів. 

Телекомунікаційний зв'язок БЦДО з УЦДО та іншими центрами може здійснюватись через 

відповідні регіональні центри СДО. 

Локальні центри СДО (ЛЦДО) 

Створюються на базі вищих, професійно-технічних або середніх навчальних закладів, що 

мають доступ до телекомунікаційних мереж, сучасну комп'ютерну базу та підготовлений 

кадровий склад. 

Мережа ЛЦДО визначається Координаційною Радою за поданням УЦДО або регіональних 

центрів СДО. 

Приймають участь: 

▪ у розробці дистанційних курсів; 

▪ у створенні державної бібліотеки дистанційних курсів. 

Здійснюють: 

▪ навчання за дистанційними технологіями відповідно до ліцензованої освітньої 

діяльності. 

Сприяють перепідготовці своїх кадрів для участі у СДО і розповсюдженню дистанційної 

форми навчання в місцевих закладах освіти. 

Телекомунікаційний зв'язок з УЦДО та іншими центрами може забезпечуватись за 

допомогою відповідних РЦДО. 

Науково-методичні комісії (НМК) за напрямками діяльності СДО: 

▪ розробляють єдині вимоги щодо навчальних планів, програм і нормативів СДО, 

виходячи з державних стандартів освіти; 

▪ координують розробку теоретичних і науково-психологічних засад ДО. 

▪ проводять попередню експертизу усіх складових СДО, включаючи рекомендації щодо 

акредитації закладів освіти у реалізації ДО і сертифікації окремих дистанційних курсів. 

6. Етапи створення і розвитку СДО 

Створення базових основ системи дистанційної освіти може бути здійснено у наступні 

етапи: 

Перший етап (протягом 2001 р.): 

▪ створення організаційної структури СДО; 

▪ розробка нормативно-правових основ і стандартів ДО; 

▪ проведення моніторингу з вивчення умов впровадження ДО та оптимізації цього 

процесу; 



 30 

▪ створення матеріально-технічної бази регіональних і локальних центрів ДО; 

▪ створення первинного фонду дистанційних курсів і забезпечення їх 

експериментального впровадження; 

▪ розробка засад фінансування СДО; 

▪ реалізація пілотних проектів впровадження ДО. 

Другий етап (2002-2003 р.) : 

▪ повномасштабне розгортання і впровадження дистанційної освіти як форми навчання, 

рівноцінної з очною, заочною та екстернатом; 

▪ впровадження системи багатоканального фінансування юридичних і фізичних осіб 

СДО; 

▪ розробка і впровадження системи пільг щодо використання компютерних мереж і 

телекомунікаційної інфраструктури для складових СДО (юридичних і фізичних осіб); 

▪ впровадження системи ліцензування, атестації і акредитації закладів ДО; 

▪ інтеграція СДО України у світову систему. 

7. Соціальні групи, на які орієнтується система дистанційної освіти 

Створення і розвиток СДО орієнтується на наступні соціальні групи: 

▪ учні старших класів, бажаючі одержати додаткові знання паралельно з навчанням у 

школі; 

▪ особи, які готуються до вступу у вищі навчальні заклади; 

▪ молодь, яка не має можливості одержати високоякісні освітні послуги в традиційній 

системі освіти із-за обмеженості пропускної спроможності цієї системи, необхідності 

суміщення навчання з роботою, географічної віддаленості від обласних центрів і 

престижних навчальних закладів; 

▪ особи, які мають медичні обмеження для одержання регулярної освіти; 

▪ військовослужбовці, які звільняються зі Збройних Сил України і члени їхніх родин; 

▪ військовослужбовці строкової служби Збройних Сил України, МВС України та 

прикордонних військ України; 

▪ фахівці конверсійних підприємств, які підлягають звільненню; 

▪ безробітні; 

▪ керівники державних органів управління різних рівнів; 

▪ студенти, які бажають одержати другу паралельну освіту; 

▪ особи, які бажають одержати післядипломну освіту; 

▪ особи, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі; 

▪ українсько- та російськомовні громадяни зарубіжних країн. 

8. Фінансування СДО 

Фінансування СДО здійснюється за рахунок бюджетних коштів відповідно до державної 

Програми створення системи дистанційної освіти в Україні на 2000 - 2002 роки; 

міжнародних грантів та за рахунок позабюджетних коштів від діяльності окремих структур 

системи дистанційної освіти. 

9. Очікувані наслідки створення системи дистанційної освіти в Україні 

Система дистанційної освіти в Україні забезпечить: 

▪ розширення кола споживачів освітніх послуг, у тому числі у важкодоступних, 

малонаселених регіонах, у районах, віддалених від наукових і культурних центрів 

України; 

▪ підвищення якості навчання слухачів, студентів і школярів незалежно від їхнього 

місцезнаходження; 
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▪ створення додаткових робочих місць для громадян України; 

▪ створення спеціальних курсів ДО, які спрямовані на підвищення кваліфікації і 

перепідготовку кадрів; 

▪ створення програм і курсів психологічної підтримки; 

▪ можливість одержання освіти за українськими програмами громадянам зарубіжних 

країн; 

▪ реалізацію системи безперервної освіти "через все життя"; 

▪ індивідуалізацію навчання при масовості освіти. 

 

 


