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1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про дистанційне навчання  в Одеському національному морському університеті 

є керівним документом для працівників ОНМУ. 

1.2 Враховані примірники знаходяться у: 

    .1 Проректора з навчально-педагогічної роботи   

    .2 Проректора з навчально-організаційної роботи 

    .3 Начальника навчально-методичного відділу 

    .4 Директорів та Деканів 

    .5 Директора центра освітніх послуг  

    .6 Завідувачів кафедр 

1.3 Перелік врахованих примірників Положення про дистанційне навчання  в Одеському 

національному морському університеті (далі - Положення) ведеться відділом ліцензування, 

акредитації та моніторингу якості освіти. 

 

2. ПОСИЛАННЯ 

 

2.1 Закон України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII  від 01.07.2014 р.;у редакції від 02.09.2020 р.) 

2.2 Закон України «Про захист персональних  даних» (№ 2297- VI від 01.06.2010 чинний, у  

редакції від 20.03.2020 р.); 

2.3 Наказ МОН України від 25.04.2013 р. № 446, у редакції від 16.10.2020 р. «Про затвердження 

Положення про дистанційне навчання». 

2.4 Наказ МОН України від 30.10.2013 № 1518 «Про затвердження Вимог до вищих навчальних 

закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають 

освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями» 

2.5 Положення про організацію освітнього процесу в Одеському національному морському 

університеті (затверджене наказом ректора № 235-орг від 30.08.2019 р.);  

 

3. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 

3.1. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні: 

- Дистанційне навчання (ДН) – це індивідуалізований процес набуття знань, практичних 

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

спеціалізованому форматі за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного суб’єктів 

дистанційного навчання за допомогою професійно спрямованого інформаційно-комп’ютерного 

навчального середовища, що базується на використанні сучасних технологій дистанційного 

навчання.  

- Суб’єкти дистанційного навчання  – здобувачі освіти та особи, які забезпечують 

освітній процес в режимі змішаного та або дистанційного навчання (науково-педагогічні 

працівники, адміністратори, інженерно-технічний та допоміжний персонал та інші). 

-  Здобувачі  освіти – особи з числа громадян України, іноземних громадян і осіб без 

громадянства, які навчаються в Університеті на відповідному освітньому, освітньо-науковому 

рівнях і слухачі курсів довузівської та післядипломної освіти. 

- Дистанційний курс – розміщена в Інтернеті та/або у локальній мережі та об'єднана 

єдиним педагогічним сценарієм сукупність засобів апаратно-програмного і організаційно-

методичного забезпечення (тексти, завдання, методичні рекомендації, засоби контролю тощо), 
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що необхідна для вивчення певної дисципліни без аудиторного контакту зі здобувачем освіти 

(групою здобувачів освіти). 

- Репозитарій дистанційних курсів – систематизований ресурс ОНМУ для  зберігання 

дистанційних курсів з певних дисциплін /програм курсів у вигляді файлів (та їх копій), 

доступних для подальшого поширення серед користувачів системи управління дистанційними 

курсами (СУДК), що відповідають вимогам «Порядку про підготовку дистанційного курсу в 

Одеському національному морському університеті».  

- СУДК Moodle – загальнодоступна відкрита система управління дистанційним навчанням, що 

організована  на основі спільного доступу до ресурсів дистанційних курсів, прийнята в ОНМУ в якості 

основного програмного забезпечення дистанційного навчання.  

- Асинхронний режим – дистанційна взаємодія здобувачів освіти з викладачами, 

методистами, адміністраторами й іншими суб’єктами дистанційного навчання, навчально-

методичними матеріалами дистанційних курсів із затримкою в часі з використанням СУДК 

Moodle, електронної пошти, форумів, соціальних мереж та інших засобів інтернет-спілкування. 

 - Синхронний режим – дистанційна взаємодія здобувачів освіти з викладачами, 

методистами, адміністраторами й іншими суб’єктами дистанційного навчання, навчально-

методичними матеріалами дистанційних курсів, під час якої кілька або всі суб’єкти ДН 

одночасно перебувають у СУДК Moodle, інших середовищах ДН і засобах Інтернет-комунікації 

(чат, відео конференції та інші засоби). 

3.2. У цьому Положенні вживаються такі скорочення: 

ЗВО - Заклад вищої освіти 

ВО - Вища освіта 

ОНМУ - Одеський національний морський університет 

НПП - Науково-педагогічні працівники 

СУДК - Система управління дистанційними курсами 

ДК - Дистанційний курс 

ДН - Дистанційне навчання 

ДФН - Дистанційна форма навчання 

ІТ - Інформаційні технології   

КПК - Курси підвищення кваліфікації 

НОР - Навчально-організаційна робота 

СМЯ - Система менеджменту якості 

ЦОП - Центр освітніх послуг 

 

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

4.1. Це Положення визначає основні засади організації та запровадження дистанційного 

навчання  в Одеському національному морському університеті. 

4.2. Вимоги Положення є обов'язковими для всіх структурних підрозділів Університету, які 

забезпечують і здійснюють освітній процес.  

4.3. Метою дистанційного навчання в Університеті є:  

- підвищення гнучкості та мобільності навчання за рахунок оновлення організації 

навчання та застосування сучасних інформаційно-комунікаційних освітніх технологій, у тому 

числі особистісно-орієнтованого підходу до процесу здобуття знань; 

- забезпечення вільного доступу здобувачів освіти різних форм навчання до освітніх 

ресурсів ОНМУ; сприяння подальшому самостійному навчанню протягом життя; 

- забезпечення систематичного моніторингу якості освіти; 
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- забезпечення навчання в умовах надзвичайних обставин, що унеможливлюють 

проведення занять у традиційному режимі. 

4.4. Основними завданнями впровадження дистанційного навчання є: 

- організація та проведення навчальних занять, консультацій та контролю знань 

здобувачів освіти за допомогою СУДК Moodle;  

- створення додаткових  можливостей спілкування викладачів зі здобувачами освіти. 

4.5. Суб’єктами дистанційного навчання в Університеті є: 

4.5.1.  Здобувач освіти – студенти, аспіранти, стажисти, слухачі курсів. 

4.5.2. Автор ДК – науково-педагогічний  працівник кафедри Університету (зазвичай професор, 

доцент, старший викладач), який розробляє зміст та наповнення ДК, забезпечує його 

сертифікацію та розміщення у СУДК Moodle.  

4.5.3. Викладач ДК – науково-педагогічний  працівник кафедри Університету, в тому числі 

автор ДК, який здійснює дистанційне навчання за цим курсом.  

4.5.4. Працівник НМВ  – особа з числа фахівців НМВ, яка контролює дистанційне навчання в 

ОНМУ та узагальнює досвід цієї роботи. 

4.5.5. Адміністратор – особа, яка здійснює адміністративні функції та комплекс робіт з 

організації, розробки, впровадження, супроводу й оновлення програмного та інформаційного 

забезпечення ДН, зокрема:  

- призначає авторизований доступ суб’єктів ДН до СУДК Moodle та підтримує 

безперебійну роботу програмного та інформаційного забезпечення  цієї системи; 

- реєструє дистанційні курси в СУДК Moodle, здійснює їх класифікацію та  веде облік 

ДК в Репозитарії дистанційних курсів ОНМУ; 

- організує заходи щодо збереження та надійного захисту ресурсів ДН, у тому числі 

резервне копіювання дистанційних СУДК Moodle з подальшим розміщенням на відповідних 

сховищах Університету;  

- підтримує безперебійну роботу програмного забезпечення  цієї системи; 

- забезпечує технічну підтримку здобувачів освіти і викладачівДК. 

4.5.6. Відповідальна особа за організацію та технічне забезпечення дистанційного навчання на 

кафедрі ОНМУ. 

 

5. РЕАЛІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

5.1. ДН реалізується в Університеті, як правило, у змішаному режимі забезпечення освітнього 

процесу, що поєднує дистанційні, аудиторні та самостійні види занять,  або у повністю 

дистанційному режимі за умов, що унеможливлюють проведення очних занять у традиційному 

режимі (наприклад, у випадку форс-мажорних обставин, оголошення  карантину тощо). 

5.2. Введення змішаного або дистанційного режимів та організаційні особливості їх реалізації 

визначаються відповідними наказами ректора.  

5.3. ДН забезпечується, як правило, штатними викладачами кафедр Університету. Планування 

й облік навчальної роботи викладачів з проведення занять в дистанційному режимі, 

здійснюється шляхом використання чинних «Норм часу для планування й обліку навчальної 

роботи науково-педагогічних працівників Одеського національного морського університету». 

5.4. Удосконалення та контроль впровадження в освітній процес ОНМУ ДН здійснює 

«Постійно діюча робоча група з удосконалення  дистанційного режиму занять та використання 

СУДК Moodle», що створюється за наказом ректора (далі – Робоча група), члени якої 

виконують роботу на громадських засадах.  

На робочу групу покладається: 

- розробка, оновлення та імплементація нормативно-правової бази ДН в Університеті; 
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- розробка систем функціонування  ДН,  контролю й обліку проведення занять 

у дистанційному (синхронному та асинхронному) режимі; 

- формування методичних вимог щодо підготовки, оформлення й експертизи ДК і 

технічних вимог щодо функціонування інфраструктури СУДК Moodle; 

- відстежування тенденцій розвитку використання ІТ та ДН в міжнародному та 

вітчизняному інформаційно-освітньому просторі; 

- підвищення кваліфікації з питань дистанційного навчання.   

 

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

6.1. Основними структурними підрозділами, що забезпечують дистанційне навчання 

Університеті, є Центр освітніх послуг, кафедри та  інститути /факультети. 

6.1.1. Кафедри Університету: 

- розробляють, оновлюють, рецензують, ухвалюють дистанційні курси  відповідно до 

робочих програм навчальних дисциплін та навчальних програм курсів; 

- забезпечують проведення передбачених навчальним планом (освітньою програмою, 

навчальною програмою  курсів) усіх видів навчальних занять, консультацій та контрольних 

заходів для здобувачів освіти в усіх режимах, з використанням дистанційних технологій, облік 

перевірених викладачами кафедр розрахунково-графічних робіт, рефератів, курсових 

робіт/проектів та інших завдань, що складені під час дистанційного навчання; 

- призначають з числа НПП відповідальних за організацію та технічне забезпечення 

дистанційного навчання на кафедрі. 

6.1.2.  Інститути (факультети) Університету забезпечують:  

- організацію та постійний контроль (спільно з НМВ та Робочою групою) за 

проведенням дистанційних занять за освітніми програмами денної та заочної форм навчання; 

моніторинг відвідування здобувачами освіти дистанційних занять;  

- реєстрацію здобувачів освіти та академічних груп, що навчаються у певному інституті 

(факультеті) у СУДК Moodle;  

- моніторинг задоволення здобувачів освіти щодо якості розроблених дистанційних 

курсів; 

- проведення процедур схвалення ДК, надання їм грифу ОНМУ на засіданнях вчених 

рад інститутів (факультетів). 

6.1.3. Центр освітніх послуг забезпечує: 

- організацію та проведення ДН за навчальними планами та освітніми програмами для 

слухачів курсів ЦОП або вивчення поза навчальними планами /програмами здобувачами освіти 

дистанційних курсів з переліку тих, що містяться в Репозитарії  СУДК Moodle Університету;  

- проведення олімпіад для учнів випускних класів шкіл та інших осіб; 

- реєстрацію здобувачів освіти та академічних груп, що навчаються у ЦОП у СУДК 

Moodle. 

6.1.4. НМВ забезпечує: 

- визначення режимів проведення усіх видів навчальних занять, контрольних заходів, 

консультацій та формування розкладів занять; 

- контроль за проведенням навчальних занять й інших видів навчальної роботи з 

використанням дистанційних технологій, 

- поширення серед суб’єктів ДН методичних рекомендацій, зокрема методичних 

вказівок щодо підготовки викладачами дистанційних курсів, інструкцій для здобувачів освіти 

та інших користувачів  СУДК Moodle. 

6.2.  Науково-методичне забезпечення ДН в Університеті передбачає наявність: 
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- теоретичних і практичних методичних рекомендацій щодо використання 

інформаційних технологій в освітньому процесі для здобувачів освіти та викладачів; 

- переліку критеріїв, засобів і систем контролю якості дистанційного навчання; 

- порядку методик розроблення, апробації та впровадження дистанційного навчання; 

6.3. Матеріально-технічне забезпечення дистанційного навчання передбачає наявність в ОНМУ 

апаратних засобів (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного 

живлення, сервери, обладнання для онлайн конференцій тощо) та програмного забезпечення 

загального та спеціального призначення, а також наявність у здобувача освіти технічного 

засобу для доступу в мережу Інтернет. 

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗМІШАНОМУ АБО ДИСТАНЦІЙНОМУ 

РЕЖИМІ 

 

7.1. Основними видами занять для здобувачів освіти є:  

7.1.1. Лекції та практичні заняття / семінари, що проводяться зазвичай у синхронному режимі 

(відеоконференції засобами Zoom, Viber, Skype, Google Meet та ін.) або аудиторно (відповідно 

до наказу ректора про режим роботи ОНМУ).   

У окремих  випадках допускається проведення цих видів навчальних занять  в 

асинхронному режимі за умови можливості демонстрації лекційних матеріалів  засобами СУДК 

Moodle  (аудіо-, відеофайли, анімації, презентації тощо).   

7.1.2.  Курсове (дипломне) проектування, що здійснюється, як правило, в асинхронному режимі  

з використанням СУДК Moodle.  

7.1.3.  Лабораторні  заняття, що проводяться, як правило,  у навчальних лабораторіях ОНМУ. В 

окремих випадках допускається виконання лабораторних робіт дистанційно за наявності 

необхідних віртуальних тренажерів і лабораторій та відповідних методичних рекомендацій.  

7.1.4.  Консультації, що  проводяться, як правило, у синхронному або асинхронному режимі з 

використанням СУДК Moodle ,чатів, відеоконференцій тощо.  

7.1.5.  Інші види навчальних занять (ділові ігри, колоквіуми, виконання проектів у групах, 

виробничі практики), що проводяться дистанційно у синхронному або асинхронному режимі. 

7.2. Контрольні заходи (самоконтроль,  поточний і підсумковий контроль) здійснюється 

аудиторно або дистанційно з урахуванням чинного «Положення про організацію освітнього 

процесу в Одеському національному морському університеті» та встановлених наказом ректора 

вимог щодо проведення цих заходів. 

7.3 У випадку виникнення технічних проблем або інших поважних причин під час проведення 

занять, контрольних заходів здобувач освіти повинен негайно повідомити викладача за 

допомогою доступного каналу зв’язку з обов'язковою фото або відеофіксацією стану виконання 

завдань та об’єктивних факторів, що перешкоджають його виконанню. Можливість і час 

перескладання контрольного заходу встановлюється викладачем за таких обставин в 

індивідуальному порядку. 

7.4.  Результати відповідей здобувачів освіти на тестові запитання підсумкового контролю 

оцінюються та вносяться в електронний журнал оцінок групи засобами СУДК Moodlе 

автоматично.   

7.5. Здобувачу освіти, що має академічну заборгованість з певної дисципліни та уклав з 

Університетом угоду про надання додаткової освітньої послуги, надається персональний 

доступ до ДК з відповідної дисципліни для повторного її вивчення та складання екзамену 

/заліку у формі підсумкового тестування засобами СУДК Moodlе. 
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7.6. Інформація про результати поточного та підсумкового контролю, включаючи контрольні 

роботи, практичні завдання, курсові роботи/проекти й інші документи, зберігаються в ресурсах 

дистанційного курсу з дисципліни протягом поточного навчального року, після чого 

архівуються або знищуються в установленому в ОНМУ порядку. 

7.7. Атестація здобувачів вищої освіти за умови запровадження в ОНМУ змішаного режиму 

навчання, здійснюється з урахуванням «Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та 

організацію роботи Екзаменаційної комісії в ОНМУ».  
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8. ЛИСТОК ОБЛІКУ ЗМІН 

Номер 

змін 

       Дата Сторінки зі 

змінами 

Перелік змінених пунктів 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 2-03-157 

 

ЗМІНИ:0 

 

ВИДАННЯ:2021 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В 

ОДЕСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МОРСЬКОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ 

 
стор. 11 з 11 

 

9. ЛИСТОК ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК 

 

№ 

з/п 

        

Дата 

П.І.Б. і посада особи, 

що виконала 

періодичну перевірку 

 

Зміні підлягають 

Підпис 

особи, що 

перевіряє 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


