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І,

зацровадж?н

І. Загальні прложення
!

1.1. і Це  Цоло*ецняІ 'вйзначає  іdсновні  3асади   організаці.і.  таt
______          , ч нарчацнт у КЗ «Хустський базовий медичний фаховий

J'Закарпатсько.і. обтіасно.і., ради ( да]±і-Коледk).
і .2. це полdженнт розроблене відп6відно до положення про дистащійн6

чання, затвердженого Наказом МінісЇерства освіти і науки Укра.і.ни Ng 466
25.04.2Р 13 Ь. (І3 змінами, внесеними згідно з Наказами Міні6терства dсвітц і
г.ттТLҐ^z:f^-:L^1   ^/.^1.   llr_   -/1      .      і  .  ^-^^--`     '                                                              Інауки № 6бо від о1.06.2013 № 76l від 14.Р7.2015);

відбувається  в  оСновному за  опосередкdвано.і.  взаємоді.і. віддалених  одиіі

•   1.3.  Цід дрстанційним  навтанням рgзуміється  індивідуалізований процес
)набуття знань, Ум'інь, навичок і способів Нізнавально.і. діяльності людинй, який
'о-

віі  іодногq  учасникіВ  навчального : процесу У  спеціалізованому іqередфВиіЦі,;, Як
l      ,1                                                                          ,_         -

фущціонує   наL ібазі    сучасних;   психоЛого-педагогічних   -та,Г, інфарh
комунікаційних,ї технологій.                        L                                    t        ,

•'(l

і  і.4.  м6та дй6танdійноґо навтання{ п?лягає в наданні коледжеk   і
tпослуі  '  іщляхqмt     застосування     у     навчанні     сучасних  t  інфррN

)комунікаційних ; техноjіогій відпрвідно ідр ї дерцавkих стандарТів вищр.і.
за :проірамами дідготQвки  іромадян для  вступу до  закладіві вищо.і. ot
цідвищення квщіфікаці.і. працівників.        ;                                      !

1.5. Зарданням дистанційного навчання в Коледжі є забезпечещя ріщих
можливостей  іромадян у реалізаці.і. .і.хньоҐо конституційного пРава на здобутгя
__L,Світи, присвоєщя і` підвищення професійно.і. кваліфікаці.і. незалежно від Статі,`асFЇ, націоналрнфсті, 6оціатіьногЬ і майнЬвого стану, роду й характер:у занять;
'.`

ві,тргTіяднFх і  ЦеРекІ?нанЬ,    належності  і до    іпар+ій,    ставлення   Ido    РеЛігі.і.,
•-I1

1.6. У цьрму ПQложенні терміни і пфняпя  вжито в таких ?цач?нцях:

-   асинхррLний  Арежим   -   взаємо'дія   між   суб'єіктами   дисЇанційLогd
навчання, Під іас' яко.і. І учасники взаємодіють між собою і3 затримкоk> уі чісі,
застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо;

г     р`еб-ресурси ` ,цавчальнйх  щсциілін  (пррірам),  дистанційці  к}рси  _
ри;т:матизоване  і зібрання    інформаці.і.  , та   засобів   навчально-методичЬого

еру, і необх\ідних  для  заісвоєння  цавчальних  дисциплі± , (пЬоірф  та
них череіз інтернет (локальну мережу) за допомогою вебгбраузера та/або
проірамних засобів;



!-     веб-середовище   дистаLційного
:укупність    веhб-ресурсірі    навчальнщ
3абезпеченіія    длЯ    уцРавління '  веб-рес:
дистанційного наЕчання та управління ди

z

навчання  -  системно  організована
н   (цроірам),   іпрогрqмного
засобів   взаємоді.і.   суб'єктів

навчанням;
L     дисіаkційнЇа' форма навчання -формаі організаці.і.,освітнЬогЗ

Коледжі,  яка  Забезпечує, реалізацію  ди6танційногоt навчання  та  Ґіередба.
l

можливість   оТЬцманнЯ   випускііиками   документів   д6ржавііЬґЬ   зразка ` п
здобуття відповідного освітнього ступеня;                                                     і

-    інформаііійноLкомунікаційні   технологі.і.  дистанційно'го   н`авчаLіі

Те*тологі.і.  стврретнF, і такопитення,  зберігання і та  доступу і до  дііст?щійтікуРсів   (еhіеф##и*Г  реqурсів)іі і: навтщьщх   дисЦипліН   (проірам); \ а Їтаці
1l.,....U!

1

забезпечення   0рганізаііі.і.   і   сУііроЬЬду , Ьсвітнього   процесу \ за   допЬМЬҐЬі6

$h6ціалізоЬан6гф ':І  прогЬамного'     забезпеченнЯ     та     засобів  ,  інфЬрмаційhdj
кdМУнікаційногd Зв'язку, у тому' числі інтернету;                                              І           `'
І         -психолQго-педагогічні  технологі.і. дистанційного  навчання. -система

засобір,  пР,ийоМіі',  kроків,  посj±ідовне  зд)ійснення` яких  забеЗпечує !вйкdнінЬ;Ї
(т,!

ЗавданьнаЬчанhя,''вихованняірозвиткуЬ6оби6тості;       '                   `       !         "   І
I,)"

синхронііийі  режим   -   взаємодія   між   суб'єктами   дистанційного
цавчіання,  піт чq?t яко.і. ;всі учасчики одночасно ііеребувають у івеб-середовищі
дистанційного НаЬчаннЯ (чат, аУдіо-, відеdkонференці.і., сЬціальііі меріеkі ТощЬ);\
'(l

-система  управліцня  веб-ресурсамй  навчальних  дисципїіін ' (іірокрам)  -
проірамне забезпеченця для створення, збереження, накопичення та передачі
веб-ресурсів,   q' такрж  для  забезпечення   авторизованого  доступу  суб'єктів
дистанційного , навчанщ до цих вебLресурсів;

)

-    стстема,   управління:   дистанчійним    ,навчанням   І  -і протрqмне
(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ,;(,:

забезпечення  чриЗначена  для  організаціЇ  освітнЬогQ  прЬцесу  та  кdнтротіЬ  За
ца`вчqннямчерезінтернетта/абрлокальну;мережу;

L    суб'єкти, дистанційного  навчання - особи, які  навчаються  (студщ
счухач),  тq  особії,  яїі ізабезпеїуїоть  освітній іпроцес  в  умовах  дистіііііійінрго

'навчання;          ,    7                                                                                      І

-    технотіогі.і. диртанційного  навчання - комплекс  освітніх  технологій,
вкJіючаючи психфлого-педагогічніі та інффрмаційн6-комунікаhійні, іо' надають
Можливість процес дистанційного навчання в Коледжі, ,



П. Реалізація дис+анційного навчання
)

2.1.дис[?FЦійнеіаЬчанL;можебуТиреалізо'ванеішяхом:1`(

-    застоtУванні hистанційLо.і. формk як окремо.і. форми наЬчанія;
!-    вйкоі)исТання  технологій  дистанційного` навчання  дЛя  забе€

навчіанняврізіійkформах.

І   2.2. Запррвадження дистанційно.і. фЬрми навчання в Коледжі  можливе

погодженням з МОН Укра.і.ни.                                                               t
І     дистанційна форма навчацня у КоLеджі заПроваджуєть6я відповіd±Гоі

упРавлінщ    якЬго    перебуває    заклад  !      та    за    наявностіі    кадрового
рішення педагогічно.і. ради, погоджецого з органом управління освітою, у сфері

г=

'системотехнічного

пьложеніія.       і   t
2.3. ПідгфтQвка,

визначеного   згідно  із   р
і

І

перепідготовка,піdвищення кваліфікаціЇ і (післядйіілоМна
та) кадрів за ,дистанційною формою навчання здійсцюються у Коледжі за

:::Вьа:оИсМт=kй}:КРедИТОВаНИМИ    (атестованими)    напрямами    підг?трвки
'

2.4.дистацційнеLавчанняорганізоруєтьсядлястудентів(слухпчів);іякі:

з буді-ЯіdЬіЧ прйчkн' (стан з!дорЬІв'я, ! надзвиіайііі с'итуаLі.ҐпрйРЬдk!Ьг8 ібо
'

техНогенного  kарактфу,`  воєнний  конфлікт,  проживання  (перебування)  на
Lсово окупоЬаній територі.і. Укра.і.ни або у населених пунктаk, нtа Їфитdрі.і'
органи д6рЖавноЇ влади тимчасовоі не здійснюють або здійснюють ін'е Б

обся?і  фвої  цЬвноваження, Ітощо)  не  мржуть  відвідУвати  нарЧальні
`н,,,,ї(1

І         2.5.  для  вчровадження  навчання  за  дистанційною  формою  навчальні
Ьаклади можутЬ' Ь+воріЬвати центри дистаііційногоі навчання як' .і.х відокремлені
стРуктурні підрЬЗділи.

[

2.6.  Техночогі.і.  дистанційного  наЬчання  під  час  організаці.і.  нарчання
можна  використрвувати  в  Коледжі  за  цаявності  відповідного  кадрового  та
системотехнічнЬго `зіб:зп'еченнЯ.                t
IlI

2.7.  Рішення  щодо використання Їехнологій дистанційного  Lавчацня у
освітньому процесі приймається педагогічною радою Коледжу,\ і ,

;()

ІІҐ Особлhвості орҐанізаці.]} оtвітньогЬ процесу Ьtумов;х
t

дистанційногЬ навчання
3.1.   Освітkій   процес   в   умовах  і дистанційного   навчання   необхідно

ійСнюва+и в `Таких форі4ах: самостійна іробота; навчальні заііяття; праkтична
підготовка; контрольні ізаходи.

)



'

3.2.   Осн8вkими
навчання    є:    Lлекція,
консультаЦі.і.

3.3.
u

видами  навчальщих  занять  в  умовах  дисі
семінар,    практичні    заняття,    лабораторні
'!

:консультація,семінар проводяться  зі студентами
уі  синхронному   або   асйнхронному   режимі   відповідцоі   дd

птіанУ та розкладу ?анять.

3.4.   Отримання  навчальних  матфіалів,   спілкування  Між  Суб'tктамй
дистанційного навчаннЯ під час навчальнйх занять, організованих дистанційно;
\Рабезпечуєтьсяt і hФрез надqння Еідео-, аудіф-, крафічно.і. та тексЇовоЇ ііїфф
синхронному абоіьсинkЬонномУ режимі.  ;L

(

3.5. Цраkтиdhе зан±тгя, яке передбачає викоLання студе±+оМ праkЇйі±и

{коііірольних) ЬобіТ;' моЖе проЬодитися dистанційно в асинхРЬнному рЬжиміІ:
іі' ЬпРактйчні  завдання  можна  викрнувати  в  синхронному  режимі,  що
5аченоррбоіоюіЇрограмоюнавчаль'но.і.дисципліни.
I''Е

3.6.  Лабораторііе  заняття  організоЬують  очhо  у  спеціаJіЬно` обіаднаниk
навчальних лdбо'ратоРіях `  абоі  ідистанційно   з   використанням   віртуальних

іщбораторій.,,,,,1
\

3.7.   Lдо  ' інших    видів    навчальниk    занять    заріаховук;ть  tдітіо`Ьіі\ іііігри;
ання 'проекЇів у круhах тоІЦо. Їх мояtна провdдити очно абЬ ди6таЩійіЇЬ У

синхронному  або  асинхронноМу  режимі  відповідно  до  робочо.і.  проірамй
ПЬНQ1 дИСНИЦЛІЩ'                      t                   !                                '

3.8.  ПракЇиtну h`ідготовкУ студентів (слухачів) в умоЬах дистанційного
ння здійсhІdІоть вІ Коледжі за окремd затвердженою прокрамою;

3.9.    КоцТрольчі   заходи   з   навчqльно.і.   дисципліни   (предМета) і  при
[енніі  дистанційцого   навt±ання   включаютЬ   прЬміжний   (тематйчний),
4ковий  таі \іІЦіііі  kонтролі  знаііЬ,  уМінь  та  навичоk,  набУЇиk  6ТудеіітЬм;
Lчем) у щ)Ьцtесі навчання.                                       і

Усі контррльні заходи в Коледжі організовують дистанційно або очно з
використанням і   можливостей     інфорМаційно-комунікаційних ;   технологій,
зокрема  відеоконфереНцLзв'язку,  за  умоЬи  забезпечення  аутеіітйфіrкаціЇ  того,
хто навчається.: ,t



ІV. 0dобJіhвості організаці.і.і освітнього npodecy з
технологій дистанційного навчання

4.1.  ТехноЛо'гі.Ґ дистанційного  навчання  використовують  в
освітнього  пррцесу  \за  будь,якою   формою  навчання  для  методичного  та
диdактичного забезпечення самЬстійно.і. роботи, контрольних захрдів, а і такоЖ
під час проведенщя навчальних занять.

4.2. для Qрґанізаці.і. освітнього процесу у формі технологій дистанційнргQ
навчання  Кол6дж  використовує  платформу  Gооg1е  СlаSsгооm.  За допомогоіQ
ціє.і. системи через інтернет2 нq сайті Ко]іеджу:     ( WWW.ZЬdmk.соп},uа   ?-mqі1;

'1а

)у 'розділі «дистанціЇне навчаннЯ» СтудеНТщає мРЖЛИВі:
ll

ZьdІhkсhust
і|$`Ї навч'альним   Чатеріалdм;   який   представлечий ііі:уґ

іhфЬрмаційних РесуЬсів  (+екст,г  відео, лрезентаіііЯ,  алгt
озНайомитисЯ

виконати завдання та відправити його на перевірку, пройти тестування тощо.
Викладач  може  ісамостійно  створювати  електронні  ресерси і   та  проводити

надсилати і іповідомлення  'студентам,   розподіляти   та  перевіряти
ЗаЬдання,fІ Еестй рjІеkтронні журнали обліkу оцінок; налаштовувати різноманітні
ресурсикуРсіу+оЩо.,                       t          і         t

4.3.   достУп   до   ресурсів   системи   дистанційного   навчання   Коледжу
персоніфіковаНий.  Логін  і  пароль  для  входу  в  систему  учасники  оСвітнього
процесу отримуіфтр піСля реєстраці.і. в ній. Кожен користувач іМає достуц лише
до! тих електронцйх навчальниk курсів, La якіі він і зареєсТроваі+ий„длЯ участіі іЬ
освітньому   процесі; , Користувачі   персЬнально   несуть   відповідальні6ть   за
конфіденційність Ьберігання логінів і паролів.

4.4.  За  доцо,могЬю  техн;логій  ди:танційного  навчання  та  платформ±
GQрg1е   СlаSSгQощ   в   Кол?джі г ,можна  ?дійснюівати   вцутріщній:  моніторищ
забезпечення щQсті освітньоЇ діщьності та якості рищо.і. освіти.

V. Забезпечення дистанційного навчання
!

'  5.1. НаукЬво-методичне ізабезпечення дистанційного навчання рключає:

•    м'етодитіLі (теіоретичні Їа практйчні) ірекомендаці.і. щодо розроблеkня
та  викориdтаннЯ .педагогічно-психологічііих і та  інформаційноікомуііікаційних
технологій дистаііційііого навчання;

•    критеЬі.і.; засоби і системи контролю якості дистанційного навчання;
•    змістовне, дидаkтичне,та метощчне наповнення веб-ресурсів

(ТИСТаНЦійНИХ*УЬСів)тавчальноҐоплану/,освітньо.і.проірамиспеціальнос[і.
)



5.2. Педагогічні працівники та методисти Котіеджу, які беруть участь в------ ттттп   плт2итттті  піпвищVвати  свою  кваліфіКаЦіК}J,4,    J-J-,/J,с+J.\,LL  +J__    -_г  _

організаці.і. дистанційного навчаніи, повинні підвищувати св?ю--L ---- T`^  T]J`плттітітія ітехнологіямй  інізацJ.L    дгLV J-wJLLJ+++---т_  _

якісно.і. орг4ііізаіЇі.і. та достатнього  вф]іодіння техно]югіями дис іанч:ь                                                                                                                                                                                                                                                                        ',,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     '

)

1

навчання вкліdчає:

ікомп'ютери,  мережеве  обладнанщ
5.3.Системот`ехнічнезабезпеченнядистанційного

-   anapahi   засоби   (персонатіьніпаратні    засоои    \ік;рUuпWLіuц..    \..___

безперебійногр живтіення, сервери, обла:нання для відеоконферент-і                             ---- ^ґ`n^йттрт]ття   і   використання   веб'гресурсівЦЖеРеJ1а  ut;ЗШ7ГУТіі[інч-ґ   -__

зв'язку  тощо),` іі які  забезпечують . розроблення  і   використання   всu-рt,`---- ~  ^Lт.:ттr:м  пііоііесом  та ЛеобхідНіоЬвітнім  процесом  та
[1uJ-\,    J.J.г,І+ї--____           ,     '      -

і.і.    між  Ltсуб'єктами    дистанційрого    навчання    у
приЗначення,  управТііння

-     інфорї+аційноLкомуніkаційн?  заоезпечснпя  .  іігvі.., т____ _
ів  для  надф\ння  ВсЇМ  СУб' ЄКТа_Т_::+::аНпЦдіяйпі::тОті.t.НГ:::тНнН;Fог:J,

•-u---- L.^`і`7т]:тfяттійт]е   забезпечення   з   пропускноЇо   Зіда+НіJр'ржим?х ;                                       )                                                (
L,I

цііdдобь
\JJL,J.      ++-г-_т\__

до   Ь6біЬеСуЬ6іЬ   і   веб-сервісів \, та   реалізаціі
та а6инхронному режимах;

-     прогріамFе    зqбезпечення   загального    і    ull.l+1сw.І,І.ч+_    __„
3ма для  осіб  з  особливими  потребами),  яке  має  бути ліцензійним  або_  L! _,._tґґґ`тґ`лmг тfппЯМИ:

і   спеціального   признqчення

(зокрема  д]ія  оїіу і з ї uvvv.іі..~._. ___
побудованйм`н{qіпрограмнихпрdдуктахзЬідкритимикодами;`

'-"+і;в-дЇ;-н-ьj6+dобливостейконтролютощо;
:_`---                                                      __-``.

•документй   п]іанування   іавчальнрго   іпроцесу
навчальdоLтематичніп]іани,розк]іqдизанятр);

`і  . відео- та аудіозаПиси ]іекцій, семінарів тощо;

• мультимедійні ]іекційні матеріали;  і

l-1vг, г1-                                                                                                                                 '

з;бе;пВеечбе-:#СсИтанНц:Е:=г:НнИаХв:аднИ=;ИмПоЛ#;ть(:РсОтЕтаиТ)>   ЩО  ' НеОбХІдІ±1   д"

1(

і        .МеТОдИЧНі Е:::Ї:=g:Тт±,.І.тТ:lОо.іХюВтИоК::ТСТаННЯ, ПОСЛідОВноСті виконанш
І

(навфьніі`прd`граМ,И!
\

• термінотіргічні словники;                  ,

•практичНіізавданцяізметодичнимирекомендаціямищодо.і.хвиконання;
(

•віртуатіьнілабораторніроботиізметодичнимирекомендаціямищодоїх
1L'!

викон ання ;                                                                                   t
• віртуальніі\ і тренажери    із,    методичними    рекомендаціями    щодо    .і.х

\

ІвикористаННЯ;    ,    і     і    , і                                           ______ ,,^ттґгt`^ттLт]тіх заkодів. т:СТУ:аіНЯ
:гІJ-+"_----7,,,,,

•пакетитестовихзавданьдляпроведенняконтро]іьнихзаходів,
•т2ггпмятизованою    перевіркою    резутьтатів,    тестування    іЗіз   автоматизованою

викладачем;

перевіркрЮ



• ділdві іірй методйчнимй рекомендаціями щодо .і.х використання;
• інші ресу]3си навtЇатіьного 'цризҐачечня.

забезпеч-ення   Їіиdтанційного   навчання, ' визначається   навчаjіьним   ?атu•!

Перелік  веб-ресурсів  навчальних  dисциплін  (проірам),  необхіднїі*  дл
____.:_u_..___    ттґ`пттатїтґа    , т2иr2ттячяється    навчальним    ЗаkЛадО]

від прdфі]ікр навчально.і. дисциплти.залежно

- д]ія забезЇече\ння дистанііійного навчання учнів, виїованців,і студсніп
[ачів    навчальний   заклад   може   створювати    власні    веб-ресурси    аб__!___-:        ',        ттт ^\Jfперевірці   у   іцьомінші    веб-ресурси,   що    підлягають

навчальному закладі.

фінансові відносини в
1

6.1. Фінансур4цня в

сфері дистанційного ніавчащя
)

системі диртанційнрго навчання здійснюють
оі чинного закЬНЬдавства УкраЇни.

!

пї


