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1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

 

1.1 Положення про дистанційне навчання в Одеському національному морському 

університеті є керівним документом для співробітників університету. 

1.2 Враховані примірники знаходяться у : 

   .1 Проректора з НПР 

   .2 Проректора з НОР 

   .3 Начальника НМВ 

   .4 Директора ЦОП 

   .5 Деканів факультетів 

  .6  Завідувачів кафедр. 

1.3 Перелік врахованих примірників Положення про дистанційне навчання Одеського 

національного морського університету (далі - Положення)  ведеться відділом 

ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти.  

 

2. ПОСИЛАННЯ 

  

2.1 Закон України «Про вищу освіту» (№ 1556-18 від 28.06.15). 

2.2 Закон України «Про інформацію» (№ 2938-V від 13.01.11). 

2.3 Закон України «Про авторське право і суміжні права» (№ 3792-XII від 23.12.93); 

2.4 Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію авторського 

права і договорів, які стосуються права автора на твір» (№ 1756 від 27.12.2001 р.); 

2.5 Постанова Кабміну України «Про затвердження переліку платних послуг, які 

можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи 

освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» (№ 796 від 

27.08.2010 р.). 

2.6 Положенням про дистанційне навчання (затверджено Наказом Міністерства освіти і 

науки України № 446 від 25.04.2013 р.). 

2.7 Вимоги 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 (затверджено наказом Міністерства освіти і науки 

України № 1558 від 30.10.2013 р.). 

2.8 Положенням про організацію навчального процесу в Одеському національному 

морському університеті, прийняте рішенням Вченої ради ОНМУ 28 серпня 2015 р.(№ 

2-02-23, протокол № 1), затверджене наказом ректора № 17-орг. від 31.08.2015 р. 

2.9  Інші нормативно-правові акти у сфері впровадження та здійснення навчального 

процесу за дистанційною формою навчання. 

 

3. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ  

 

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

практичних умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності, який відбувається за 

опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу 

за допомогою професійно спрямованого інформаційно-комп’ютерного навчального 

середовища, що базується на використанні інформаційних технологій.  

 ■ Система дистанційного навчання (СДН)– частина системи освіти 

Університету з нормативно-правовою базою, організаційно оформленою структурою, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1857-13#n14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1857-13#n14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1857-13#n14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1857-13#n14
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кадровим, системотехнічним, матеріально-технічним та фінансовим забезпеченням, що 

реалізує дистанційне навчання учнів, студентів і слухачів на рівнях довузівської, вищої 

та післядипломної освіти. 

 ■  Суб’єкти дистанційного навчання – особи, які навчаються (студент,  слухач, 

учень тощо), та особи, які забезпечують навчальний процес за дистанційною формою 

навчання (науково-педагогічні працівники, інженерно-технічний та допоміжний 

персонал). 

 ■ Технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій, що 

надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання в Університеті, 

включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології, що 

забезпечують виконання завдань дистанційного навчання завдяки організації і 

супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного 

забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, в тому числі Інтернету; 

 ■ Дистанційний курс (веб-ресурс навчальної дисципліни) – 1) 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;                 2) електронний навчально-методичний посібник (путівник по 

навчальній дисципліні), що виконує функцію алгоритмічної покрокової інструкції з 

освоєння навчального курсу.  

 ■ Система управління веб-ресурсами навчальних дисциплін  – програмне 

забезпечення для створення, збереження, накопичення та передачі веб-ресурсів, а також 

для забезпечення авторизованого доступу суб’єктів дистанційного навчання до цих веб-

ресурсів; 

 ■ 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; 

  ■ 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); 

  ■ 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; 

 

ОНМУ –  Одеський національний морський університет 

НМВ –  Навчально-методичний відділ 

НПП –  Науково-педагогічні працівники 

СМЯ –  Система менеджменту якості 

ЦОП –  Центр освітніх послуг 

 

4. ФОРМИ, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

 

4.1. В Університеті дистанційне навчання реалізується у двох формах: 

■ Окрема форма – як альтернативна форма навчання для підготовки фахівців усіх 

освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти за впровадженими напрямами 
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(спеціальностями, спеціалізаціями) в межах ліцензованого обсягу підготовки за 

заочною формою; для слухачів курсів довузівської підготовки, перепідготовки 

спеціалістів та підвищення кваліфікації,  стажистів тощо. 

■ Факультативна форма – як додаткова платна освітня послуга, що доповнює 

очну та заочну форму навчання елементами дистанційного навчання з метою 

повторного або поглибленого вивчення певної дисципліни та перескладання екзамену 

або заліку з неї; дистанційного вивчення дисципліни поза межами навчального плану із 

переліку дисциплін, наявних в банку дистанційних курсів Університету.  

4.2. Цілі впровадження дистанційної форми навчання: 

■ реалізація інноваційно-креативної складової ідеології якісного вивчення 

навчальних дисциплін та надання студентам можливості набути уміння та навички 

систематичного професійного самовдосконалення відповідно до обраної спеціальності 

(спеціалізації), а також відповідно до навчальних програм курсів довузівської 

підготовки, перепідготовки спеціалістів та підвищення кваліфікації, стажування тощо 

за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій під час здійснення 

навчального процесу як в Університеті так і за місцем проживання або тимчасового 

перебування особи, що навчається за дистанційною формою;   

 ■ набуття методологічного та технологічного досвіду для створення та 

впровадження в ОНМУ розгалуженої системи дистанційного навчання як окремої 

форми навчання з нормативно-правовою базою, організаційно оформленою 

структурою, кадровим, системотехнічним, матеріально-технічним та фінансовим 

забезпеченням, що дозволить повноцінно реалізувати  в Університеті цю форму 

навчання для студентів і слухачів усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів  за всіма 

ліцензованими спеціальностями та спеціалізаціями,  а також підвищити якість платних 

освітніх послуг, що надаються замовникам дистанційних курсів. 

4.3. Основними завданнями з впровадження дистанційного навчання є: 

■ розширення доступу різних категорій громадян до якісного навчання в 

Університеті за всіма  ліцензованими спеціальностями, спеціалізаціями; за програмами 

курсів довузівської підготовки, підвищення кваліфікації тощо; 

■ забезпечення індивідуалізації навчання відповідно до потреб, особливостей і 

можливостей студентів; 

■ створення додаткових можливостей спілкування викладачів і студентів у межах 

активного творчого навчання; 

■ надання широкого спектру  додаткових освітніх послуг за дистанційною 

формою навчання як в Центрі освітніх послуг на базі ОНМУ, так і у відокремлених 

сертифікованих центрах дистанційного навчання, що розташовані поза межами 

Університету, в тому числі в інших містах та за кордоном. 

 

5. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

5.1. Загальне управління системою дистанційного навчання здійснює ректор 

Університету, забезпечуючи: 

■ створення умов, необхідних для надання в ОНМУ всіх освітніх послуг  за 

дистанційною формою навчання; 

■ фінансову підтримку дистанційного навчання в Університеті; 

■ контроль якості та мотивацію учасників, залучених до організації, 

впровадження та здійснення дистанційного навчання в ОНМУ. 

5.2. Організація та здійснення дистанційної форми навчання в ОНМУ реалізується 



  ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 2-03-88 

ЗМІНИ: 0 ВИДАННЯ: 2016 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ  

В ОДЕСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ  

МОРСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТУ 

стор.  7 з  22 

  

 

через Центр освітніх послуг, що є структурним підрозділом Університету, 

який здійснює функції організаційної підтримки дистанційного навчання Університету.  

5.2.1. Директор ЦОП підпорядковується безпосередньо проректору з навчально-

організаційної роботи Університету, який здійснює оперативне управління системою 

дистанційного навчання та відповідає за науково-методичне, кадрове, програмне, 

матеріально-технічне та інформаційне забезпечення дистанційного навчання. 

5.2.2. У практичній діяльності, крім цього Положення, Центр освітніх послуг керується  

такими нормативними та методичними документами, як: 

 • Положення про Центр освітніх послуг ОНМУ;  

 • Положення про організацію навчального процесу в ОНМУ;  

 • Положення про підготовку та експертизу дистанційного курсу в ОНМУ; 

 • Норми часу для планування й обліку навчальної роботи для науково -           

   педагогічних працівників  ОНМУ; 

• Базовий курс  «Дистанційне навчання» для викладачів; 

• Інструкції для студентів по роботі з дистанційним курсом та інші. 

 

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

 6.1. Забезпечення дистанційного навчання включає такі складові: 

■ науково-методичне забезпечення; 

■  системотехнічне забезпечення; 

■ кадрове забезпечення; 

■ матеріально-технічне забезпечення; 

■ фінансове забезпечення. 

 6.2. Науково-методичне забезпечення передбачає наявність: 

• методичних (теоретичних і практичних) рекомендацій щодо розробки та 

використання технологій дистанційного навчання в навчальному процесі ОНМУ, 

включаючи навчальні програми з підготовки фахівців за дистанційною формою 

навчання відповідно до визначеного переліку напрямів спеціальностей, спеціалізацій,  

курсів довузівської підготовки, підвищення кваліфікації, стажування тощо; 

• визначеного переліку видів навчальних занять та контрольних заходів, що 

здійснюються дистанційно та очно відповідно до робочих навчальних планів для 

кожного напряму (спеціальності, спеціалізації), програм довузівської підготовки, 

підвищення кваліфікації, стажування тощо;  

•  критеріїв, засобів і систем контролю якості дистанційного навчання; 

• методик розроблення, апробації та впровадження дистанційного навчання; 

• змістовного наповнення дистанційних курсів (контенту). 

6.2.1. Контент дистанційного курсу містить  комплекс таких навчально-методичних 

матеріалів: 

• Конспект лекцій та/або навчальні посібники, підручники з дисципліни, що 

мають посилання на предметні й тематичні словники (глосарії), рекомендовану 

літературу та електронні  бібліотеки.  

 Лекційний  матеріал  подається в текстовому та/або у мультимедійному форматі  

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

• Тести та/або контрольні запитання для самоконтролю, поточного та 

підсумкового контролю. 

•  Практичні завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання. 

• Віртуальні лабораторні роботи з інструктивно-методичними рекомендаціями 
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щодо їх виконання та з критеріями їх оцінювання (якщо виконання лабораторних робіт 

передбачено навчальним планом та якщо не прийнято рішення проводити лабораторні 

роботи в очній формі). 

• Перелік тем індивідуальних навчально-дослідних завдань (розрахунково-

графічних робіт,  рефератів, курсових робіт/проектів тощо) з методичними вказівками 

щодо їх виконання (визначення варіанту відповідно до шифру студента, структура, 

правила оформлення, типові зразки, порядок та критерії оцінювання тощо). 

• Матеріали для складання екзамену або заліку з дисципліни, що відбувається, як 

правило, очно за системою зовнішнього незалежного оцінювання: тести, вправи, задачі 

та  інші завдання з правильними відповідями та критеріями оцінювання знань з 

відповідної дисципліни. 

• Програму та  методичні вказівки для проходження навчальної практики з 

дисципліни, якщо вона передбачена навчальним планом. 

• Додаткові інформаційні матеріали: робоча навчальна програма дисципліни; 

демонстраційні матеріали, ділові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх 

використання; коментарі та консультації викладача з різних питань; матеріали щодо 

проведення тестування із автоматизованою перевіркою результатів і тестування із 

перевіркою викладачем та інші веб-ресурси навчального призначення. 

6.2.2. Інформаційний і функціональний контент дистанційних курсів повинен відпові-

дати міжнародним та національним стандартам, що базуються на доступних програм-

них продуктах (специфікаціях)  та навчальних платформах типу 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) й інших. 

6.2.3. Дистанційні курси розробляються авторами та затверджуються після експертизи 

в Центрі освітніх послуг ОНМУ відповідно до розробленого в Університеті 

«Положення про підготовку та експертизу дистанційного курсу в ОНМУ». 

6.2.4. Затверджені дистанційні курси є розподіленим інформаційним ресурсом, який 

розміщується на сайті ОНМУ та зберігається на сервері університету з централізованою 

системою управління дистанційним навчанням, захищеним від несанкціонованого 

доступу. 

6.3. Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає:  

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

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

забезпечують розробку та використання веб-ресурсів навчального призначення, 

управління навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії між 

суб’єктами дистанційного навчання у синхронному і асинхронному режимах; 

■ інфомаційно-комунікаційне забезпечення із належною пропускною здатністю 

каналів, що надає всім суб’єктам дистанційного навчання Університету цілодобовий 

доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації навчального процесу у синхронному 

та асинхронному режимах; 

■ програмне забезпечення загального та спеціального призначення,  а саме: 

  • системне програмне забезпечення для підтримки роботи серверів і робочих 

станцій; 

  • прикладне програмне забезпечення для загальної підтримки та адміністрування 

процесу дистанційного навчання;  

  • прикладне програмне забезпечення для створення навчальних матеріалів 

дистанційних курсів (редактори тексту, відео, звуку, анімаційні пакети тощо);  

  • інше програмне забезпечення, що рекомендується або розповсюджується 

Університетом для його використання особами, що навчаються за дистанційною 
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формою навчання (в тому числі і для осіб з особливими потребами: порушеннями зору, 

слуху, опорно-рухового апарату, психічними розладами тощо).  

■ інформаційні ресурси, що використовуються у процесі дистанційного навчання 

як окремі дистанційні курси, електронні бібліотеки, нормативно-правова база стосовно 

дистанційного навчання, інші навчальні ресурси, у тому числі й ті, що є в мережі 

Інтернет. 

 6.4. Кадрове забезпечення дистанційного навчання в ОНМУ реалізується постійно 

діючою системою підвищення кваліфікації кадрів з технологій дистанційного навчання  

педагогічних та науково-педагогічних працівників; фахівців з інформаційно-

комунікаційних технологій; інженерів, програмістів, системних адміністраторів 

дистанційного навчання. 

    6.4.1. Усі фахівці, що забезпечують дистанційне навчання в ОНМУ, повинні бути 

атестованими Атестаційною кваліфікаційною  комісією, створеною при Центрі освітніх 

послуг наказом ректора Університету, до складу якої входять висококваліфіковані 

фахівці, що здійснюють свою діяльність у освітній та/або інформаційно-комунікаційній 

сфері.  

    6.4.2. З метою підготовки до переатестації (через кожні п’ять років) фахівців, що 

забезпечують дистанційне навчання, Центром освітніх послуг організовуються курси 

підвищення кваліфікації з питань організації та проведення дистанційного навчання, 

після  успішного закінчення яких видається відповідне свідоцтво (зразок Свідоцтва про 

підвищення кваліфікації наводиться у Додатку 1). 

6.5. До матеріально-технічного забезпечення дистанційного навчання належать 

матеріальні об'єкти та обладнання Університету, а саме: 

■  спеціалізовані приміщення для організаційного забезпечення та технологічної 

підтримки навчального процесу за дистанційною формою навчання; 

■ комп’ютерне та периферійне обладнання в кількості  1 (одне) комп’ютерне 

місце для працівників Центру освітніх послуг із розрахунку на одного працівника ЦОП 

та 0,25 комп’ютерних місць  для науково-педагогічних працівників, які забезпечують 

навчання студентів за дистанційною формою із розрахунку на одного науково-

педагогічного працівника; 

   6.5.1. Матеріально-технічне та кадрове забезпечення центрів дистанційного навчання 

(далі - Центри ДН), що розташовані поза межами Університету (в інших 

адміністративно-територіальних одиницях) передбачає: 

•  наявність матеріально-технічного та програмного забезпечення Центрів ДН, 

включаючи комп'ютерний клас для навчання студентів за дистанційною формою; 

•  наявність у Центрах ДН персоналу, який пройшов атестацію або підвищення 

кваліфікації у сфері дистанційного навчання та має відповідні свідоцтва. 

• створення в Ценрах ДН умов для цілодобового доступу до всіх необхідних веб-

ресурсів навчальних дисциплін, що є наявними в базі Університету. 

   6.5.2. Інші вимоги до матеріально-технічного забезпечення Центру освітніх послуг 

ОНМУ та Центрів ДН, що розташовані поза межами Університету, визначаються 

відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами. 

6.6. Фінансове забезпечення в системі дистанційного навчання здійснюється за рахунок 

коштів: 

         ■ державного бюджету; 

■ фізичних та юридичних осіб, що вносять плату за навчання; 

■ виконання господарчих договорів; 

■ отриманих грантів; 
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■ добровільних внесків і пожертв; 

■ інших надходжень, що не заборонені чинним законодавством. 

   6.6.1. Фінансові відносини між Університетом та іншими навчальними закладами, 

підприємствами, організаціями й установами в сфері дистанційного навчання 

здійснюються відповідно до двосторонніх або багатосторонніх договорів. 

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ 

ФОРМОЮ 

  

 7.1. Організація навчального процесу за дистанційною формою  в Університеті 

здійснюється Центром освітніх послуг з урахуванням вимог, сформульованих у таких 

чинних нормативних документах: 

- Положення про дистанційне навчання (затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки від 25.04.2013 р., № 446); 

- Положення про організацію навчального процесу в ОНМУ; 

- Положення про підготовку та експертизу дистанційного курсу;  

- Положення про Центр освітніх послуг ОНМУ  

- Положення про порядок повторного вивчення дисциплін в ОНМУ 

-  інші нормативні та  методичні документи. 

7.2. Рішення щодо використання технологій дистанційного навчання в навчальному 

процесі приймається Вченою радою Університету, що самостійно визначає  перелік 

напрямів, спеціальностей, спеціалізацій та навчальних дисциплін, за якими 

допускається підготовка фахівців, навчання слухачів  на курсах  довузівської 

підготовки, перепідготовки спеціалістів та підвищення кваліфікації тощо за 

дистанційною формою навчання. 

7.3. Учасниками навчального процесу за дистанційною формою навчання є: 

■ викладачі та методисти кафедр, інших навчальних підрозділів ОНМУ, що 

забезпечують навчальний процес за дистанційною формою (далі – викладачі);  

■ інженерно-технічний та допоміжний персонал: системні адміністратори, 

програмісти та інші фахівці з інформаційних технологій, адміністратори дистанційного 

навчання, інженерно-технічні працівники, лаборанти, оператори ЕОМ  (далі – 

персонал); 

■ особи, що навчаються за дистанційною формою: студенти, слухачі, стажисти 

тощо, які є громадянами України, іноземцями й особами без громадянства, що 

перебувають в Україні на законних  підставах відповідно до чинного законодавства та 

міжнародних угод; 

■ представники інших організацій, які беруть участь у діяльності, пов’язаній зі 

здійсненням  навчання за дистанційною формою. 

7.4. Взаємовідносини між учасниками навчального процесу за дистанційною формою 

навчання регулюються відповідно до нормативних документів Університету,  трудових 

угод, контрактів, договорів про надання освітніх послуг (продукції) тощо.  

7.5. Навчальний процес забезпечується викладачами кафедр ОНМУ із залученням, у 

разі необхідності, провідних вчених, науковців, висококваліфікованих фахівців з інших 

навчальних закладів, підприємств, установ та організацій на умовах сумісництва або 

погодинної оплати праці. 

   7.5.1 Відповідальні за дистанційне навчання на кафедрах працівники  (призначаються 

рішенням кафедри) повинні мати необхідний кваліфікаційний рівень з технологій 

дистанційного навчання, що підтверджується відповідним свідоцтвом про підвищення 
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кваліфікації.  

   7.5.2. Норми часу для розрахунку і обліку навчальної роботи викладачів які 

забезпечують навчальний процес, та обсяг часу, відведений їм для виконання  

методичної роботи за дистанційною формою навчання визначаються відповідними 

нормативами, що зазначені в «Положенні про нормування навчальної та методичної 

роботи науково-педагогічних працівників в ОНМУ». 

   7.5.3. Викладачам, які забезпечують та здійснюють навчальний процес за  

дистанційною формою навчання, Університетом можуть бути встановлені надбавки, 

премії, гранти, почасова форма оплати праці та інші форми заохочення.   

   7.5.4. Усі майнові права інтелектуальної власності на дистанційні курси, що були 

розроблені працівниками Університету в рамках їх робочого часу, належать ОНМУ 

відповідно до законодавства України та Колективного договору. 

   7.5.5. Університет отримує також майнові права інтелектуальної власності та право 

самостійного використання дистанційних курсів, які розроблені як юридичними, так і 

фізичними особами на договірних засадах при повному збереженні їх немайнових 

авторських прав. 

7.6. Персонал Центру освітніх послуг призначається та звільняється наказами ректора 

ОНМУ відповідно до чинного трудового законодавства, виконує свої обов’язки згідно 

зі своїми посадовими інструкціями. 

7.7. Порядок прийому на навчання за дистанційною формою визначається з 

урахуванням умов, зазначених у «Правилах прийому на навчання до ОНМУ», що 

розробляються Університетом за участю ЦОП на поточний рік. 

   7.7.1. Кількість студентів і слухачів, що навчаються дистанційно (як окрема форма 

навчання), визначається  в межах ліцензованого обсягу підготовки фахівців за 

напрямами (спеціальностями, спеціалізаціями) за заочною формою та/або в межах 

ліцензованого обсягу підготовки іноземців; підвищення кваліфікації тощо.  

   7.7.2. Прийом студентів, слухачів, учнів до Університету на навчання за 

дистанційною формою здійснюється на договірних засадах в установленому 

Університетом порядку (в тому числі за договорами про надання додаткових освітніх 

послуг, в яких визначаються права, зобов’язання сторін, умови навчання й інше). 

   7.7.3.  Додатковими вимогами до студентів, що виявили бажання навчатися за 

дистанційною формою навчання, є наявність у них можливості постійного доступу до 

Інтернет та веб-серверів, які забезпечують участь у навчальному процесі в 

синхронному і асинхронному режимах; уміння користуватись сучасними 

інформаційними та комунікаційними технологіями на рівні, що забезпечує 

ефективність навчання з використанням технологій дистанційного навчання. 

   7.7.4. Укладання договору на надання Університетом освітніх послуг за дистанційною 

формою навчання здійснюється в установленому порядку на підставі заяви студента, 

слухача, учня, погодженої з директором ЦОП, до якої додається  квитанція про сплату 

відповідних освітніх послуг. 

   7.7.5. Зарахування до складу осіб, що навчаються за дистанційною формою, 

здійснюється за наказом ректора Університету після укладання договору та оплати 

зазначених в ньому освітніх послуг відповідно до складеного Університетом 

кошторису  витрат на навчання за дистанційною формою. 

7.8. Форми організації навчального процесу, його тривалість та обсяг навчальних 

дисциплін, послідовність їх вивчення та форми і засоби контролю для системи 

дистанційного навчання або використання її елементів визначається Університетом: 

• відповідно до затверджених навчальних робочих планів спеціальностей, 
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спеціалізацій та програм довузівської підготовки, підвищення кваліфікації тощо у 

випадку організації дистанційного навчання як окремої форми дистанційної освіти; 

• відповідно до індивідуальної програми навчання у випадку  використання  

замовником дистанційних курсів факультативної форми дистанційного навчання. 

   7.8.1. Особи, які здобувають в ОНМУ вищу освіту за окремою формою дистанційного 

навчання, мають статус студента-заочника, на якого поширюються  права та обов'язки 

студента, визначені чинним законодавством. 

Обсяг, структура і якість знань, умінь та навичок студента, який навчається за 

дистанційною формою, мають відповідати вимогам державного стандарту, 

встановленого для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти. 

Організація навчання за дистанційною формою навчання або за заочною формою 

з елементами дистанційного навчання здійснюється відповідно до графіку навчального 

процесу та робочих навчальних планів на поточний рік, які доводяться до відома всіх 

студентів перед початком навчального року. 

   7.8.2. Особи, які навчаються за факультативною формою дистанційного навчання, 

мають статус слухача ЦОП, що вивчає один або більше дистанційних курсів за 

індивідуальним навчальним планом та графіком на умовах укладеного з університетом 

договору про надання додаткової платної послуги. 

7.9. Організація навчального процесу за дистанційною формою здійснюється Центром 

освітніх послуг, факультетами, кафедрами та іншими структурними підрозділами 

Університету. 

   7.9.1. Центр освітніх послуг здійснює: 

• координацію дій структурних підрозділів Університету в системі дистанційного 

навчання, забезпечуючи організацію та проведення навчального процесу для студентів 

всіх напрямків спеціальностей, спеціалізацій, курсів довузівської підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації, стажування тощо, а також організацію 

дистанційного вивчення студентами та слухачами окремих дисциплін (дистанційних 

курсів) з подальшою атестацією та  видачею атестаційної довідки за результатами 

складання студентами письмового екзамену чи заліку в ЦОП у формі незалежного 

оцінювання знань або тестування слухачів дистанційних курсів (зразок Атестаційної 

довідки наводиться у Додатку 2); 

• експертну оцінку дистанційних курсів (відповідно до «Положення про 

підготовку та експертизу дистанційного курсу», що є обов’язковою передумовою для 

визначення його навчально-методичною працею  та реєстрації в Базі дистанційних 

курсів Університету з подальшим розміщенням на сайті ОНМУ. 

• створення та поповнення Бази атестованих дистанційних курсів, які пройшли 

експертизу (внутрішній моніторинг якості) та апробацію в ЦОП;  

• видачу слухачам факультативної дистанційної форми навчання атестаційної 

довідки після вивчення замовленого ними дистанційного курсу та успішної атестації з 

відповідної дисципліни або свідоцтва (сертифікату) після вивчення слухачами циклу 

дисциплін (форма сертифікату погоджується із замовником циклу дистанційних  

курсів); 

• організацію курсів підвищення кваліфікації для осіб, що забезпечують 

навчальний процес за дистанційною формою навчання з подальшою атестацією та 

видачею відповідного свідоцтва для роботи  в системі дистанційного навчання;  

• періодичну переатестацію працівників системи дистанційного навчання для 

підтвердження відповідного кваліфікаційного  рівня з володіння технологіями  

дистанційного навчання (зазвичай, через кожні п’ять років) з подальшою видачею 
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відповідного свідоцтва; 

•  планування, організацію та контроль навчання студентів/слухачів та роботи 

викладачів у системі дистанційного навчання й інше. 

   7.9.1.1. Директор Центру освітніх послуг за безпосереднім керівництвом проректора 

з навчально-організаційної  роботи здійснює: 

- загальне  керівництво та оперативне управління ЦОП та його структурними 

підрозділами, що здійснюють дистанційне навчання, включаючи відокремлені філії, в 

тому числі за кордоном (за наявності таких); моніторинг якості організації навчального 

процесу за дистанційною формою навчання та результатів навчання студентів;  

- контроль за рівнем нормативно-правового, організаційного, науково-

методичного, кадрового, системотехнічного та фінансового забезпечення 

дистанційного навчання. 

   7.9.1.2. Персонал ЦОП забезпечує:  

- документаційне та організаційне забезпечення дистанційного навчання в 

Університеті;  

- контроль за виконанням студентами та слухачами графіку навчального процесу;  

- ведення листування зі студентами/слухачами та науково-педагогічними 

працівниками;  

- участь у підготовці та проведенні контрольних заходів  студентів і слухачів та 

атестації фахівців;  

- облік  переданих викладачам на перевірку розрахунково-графічних робіт, 

рефератів, курсових робіт/проектів тощо, а також екзаменаційних і залікових робіт; що 

виконуються студентами та слухачами в ЦОП очно.  

- оформлення звітної документації, відомостей щодо погодинної оплати праці 

викладачів, що виконують педнавантаження в ЦОП; 

- підготовку та оформлення проектів документів вступників на дистанційну 

форму навчання;  

- проведення  маркетингових досліджень та PR-заходів й інше. 

   7.9.2. Інженерно-технічний персонал ОНМУ забезпечує:  

- систематичне розміщення й оновлення контенту на сайті Університету 

(http://www.osmu.odessa.ua);  

- забезпечення цілодобового доступу в асинхронному режимі до матеріалів, що  

містять корисну та рекламну інформацію для всіх зацікавлених осіб (студентів/слухачів 

та викладачів, замовників освітніх послуг й інших) щодо дистанційного навчання в 

ОНМУ;  

- своєчасне надання учасникам навчального процесу санкціонованого доступу до 

веб-серверів, що забезпечують проведення навчальних занять у синхронному режимі;  

- безперебійне функціонування апаратних засобів, телекомунікаційного і 

програмного забезпечення;  

- розроблення і оновлення веб-ресурсів у програмному забезпеченні платформи 

дистанційного навчання; розроблення додаткових елементів програмного забезпечення; 

підтримку високої якості інформаційно-комунікаційної складової веб-ресурсів 

навчальних програм,  

- здійснення заходів щодо збереження і надійного захисту всіх інформаційних 

ресурсів, які містяться на серверах ОНМУ та інших заходів стосовно постійної 

технологічної підтримки дистанційного навчання. 

   7.9.3. Кафедри Університету здійснюють: 

• розробку навчально-методичних матеріалів з дисциплін, а також створення, 

http://www.osmu.odessa.ua/
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оновлення та схвалення контенту відповідних дистанційних  курсів за визначеними 

Університетом напрямами підготовки (спеціальностями, спеціалізаціями), програмами 

довузівської підготовки, підвищення кваліфікації, стажування тощо; 

• призначення викладачів, які створюють та/або супроводжують дистанційні 

курси (за погодженням ЦОП);  

• подання дистанційних курсів на атестацію з рекомендацією визначення 

розробленого ДК навчально-методичною працею; 

• реалізацію викладачами кафедр навчальних занять за дистанційною формою, 

передбачених навчальним планом/навчальною програмою, включаючи: 

 - проведення лекцій, семінарів, консультацій тощо як в синхронному, так і 

асинхронному режимах  з використанням графічного, аудіо- /та відео - форматів або 

прямого контакту в Університеті (з ініціативи особи, що навчається за дистанційно-

заочною формою навчання); 

- консультування студентів і слухачів під час навчання, підготовки 

індивідуальних навчально-дослідних завдань (розрахунко-графічних, лабораторних, 

курсових, дипломних (випускних) робіт/проектів тощо) в асинхронному режимі 

(лабораторні роботи проводяться очно у спеціально обладнаних навчальних 

лабораторіях або дистанційно з використанням відповідних віртуальних тренажерів і 

лабораторій); 

• проведення контрольних заходів з використанням електронних засобів зв’язку  

або очно за участю працівників ЦОП з використанням методик незалежного 

оцінювання при складанні студентом екзамену або заліку з певної навчальної 

дисципліни у формі письмової контрольної роботи, тестування тощо;  

   7.9.4. Факультети Університету: 

• впроваджують та підтримують технології дистанційного навчання – в усіх 

формах навчання за ліцензованими (акредитованими) напрямами (спеціальностями, 

спеціалізаціями) підготовки фахівців, стажистів тощо за профілем факультету;  

• здійснюють організаційну та контролюючу функції відносно застосування 

дистанційного навчання на кафедрах факультету; 

• планують впровадження та апробацію дистанційних курсів для повторного або 

факультативного вивчення окремих дисциплін студентами/слухачами, що мають 

академічну заборгованість, навчаються паралельно, за індивідуальним графіком тощо; 

• надають Центру  освітніх послуг  необхідну інформацію стосовно організації та 

проведення факультетом навчання за дистанційною формою, щодо використання 

інформаційних технологій під час контрольних заходів та атестації студентів;  

• перезараховують дисципліни на підставі подання студентами атестаційних 

довідок, отриманих в Центрі освітніх послуг за результатами успішного складання 

відповідних екзаменів і заліків після освоєння  відповідного дистанційного курсу; 

• планують заходи з підвищення кваліфікації викладачів, залучених до роботи з 

технологіями дистанційного навчання й інше. 

7.10. Контрольні заходи під час організації навчального процесу за  дистанційною 

формою як окремою формою навчання передбачають: самоконтроль,  поточний і 

підсумковий контроль. 

   7.10.1. Самоконтроль є первинною формою контролю знань студентів, який 

обов'язково забезпечується структурою будь-якого дистанційного курсу.  

   7.10.2. Поточний контроль студентів дистанційної форми як окремої форми навчання  

здійснюється за результатами виконання індивідуальних практичних, лабораторних 

завдань, рефератів, розрахунково-графічних й інших робіт в асинхронному режимі  в 
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міжсесійний період. Підсумковий контроль – за результатами очного захисту 

індивідуальних навчально-дослідних завдань (курсових робіт, проектів тощо), 

складання екзаменів і заліків з навчальних дисциплін відповідно до «Положенням про 

організацію навчального процесу в ОНМУ» та з урахуванням інструкцій з обліку та 

аналізу успішності студентів. 

В окремих випадках підсумкова атестація може здійснюватись в режимі 

відеоконференц-зв’язку за умови забезпечення гарантованої аутентифікації  особи, що 

проходить підсумковий контроль.  

   7.10.3. Студенту будь-якої форми навчання, що має  академічну заборгованість з  

певної дисципліни та уклав з Університетом Договір про надання  додаткової освітньої 

послуги у формі організації для нього дистанційного навчання, дозволяється повторно 

скласти письмовий екзамен або залік з цієї дисципліни в ЦОП за системою незалежного 

оцінювання знань або у режимі комп’ютерного тестування (за умови надійного 

збереження відповідей на електронних носіях та можливості  їх роздрукування  на 

папері).  

За результатами успішного складання екзамену або заліку Центром  освітніх 

послуг видається атестаційна довідка, що є підставою для підсумкової атестації з 

відповідної дисципліни деканом факультету, на якому навчається студент. 

   7.10.4. Результати поточного та підсумкового контролю (включаючи екзаменаційні та 

залікові роботи тести, рецензії на курсові роботи/проекти), що здійснювався в ЦОП, 

зберігаються на паперових носіях та/або в електронному вигляді з метою ознайомлення 

з ними студентів, викладачів, контролюючих осіб та органів; для складання відомостей 

щодо погодинної оплати праці викладачів, підготовки необхідних звітів тощо протягом 

одного навчального року, після чого знищуються в установленому в Університеті 

порядку. 

   7.10.5. Державна атестація при підготовці фахівців за дистанційною формою як 

окремою формою навчання здійснюється відповідно до «Положення про атестацію 

здобувачів вищої освіти та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Одеському 

національному морському університеті» й  інших нормативних та методичних 

документів. 

Захист дипломних робіт/проектів відбувається в ДЕК очно (а у разі створення 

правових і організаційних умов та інформаційно-технологічних засобів, що 

забезпечують гарантований рівень ідентифікації студентів, – дистанційно).  

Дипломні роботи/проекти передаються та зберігаються в архіві Університету  в 

установленому порядку.  

Випускники Університету, які успішно закінчили повний курс навчання за 

дистанційною формою як окремою формою навчання та пройшли державну атестацію, 

одержують дипломи про вищу освіту встановленого зразка. 

 

8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 

 

8.1. Головними напрямами міжнародного співробітництва у сфері дистанційного 

навчання для університету є: 

■ участь у проектах і програмах, спрямованих на входження системи 

дистанційного навчання України до світової освітньої системи з урахуванням 

національних інтересів і здобутків вітчизняної освіти, зокрема створення міжнародних 

віртуальних університетів, до складу яких входять навчальні заклади різних країн; 
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■ участь у проектах і програмах інтегрування національних телекомунікаційних 

мереж, що задіяні у дистанційному навчанні, в європейські та світові науково-освітні 

телекомунікаційні мережі; 

■ проведення спільних наукових досліджень щодо розвитку технологій 

дистанційного навчання; 

■ участь у розробці міжнародних стандартів на технології дистанційного 

навчання; 

■ створення відокремлених закордонних центрів дистанційного навчання або 

філій Університету з метою надання іноземним студентам ОНМУ якісних послуг, 

пов'язаних із здобуттям освіти за технологіями дистанційного навчання; 

■ направлення за кордон педагогічних, науково-педагогічних працівників та 

інших фахівців з метою підвищення кваліфікації з дистанційного навчання відповідно 

до міжнародних договорів України, а також прямих договорів ОНМУ з іноземними 

партнерами. 

8.2. Університет має право здійснювати міжнародне співробітництво в сфері 

дистанційного навчання, укладати відповідні договори, встановлювати прямі зв'язки з 

навчальними закладами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами 

тощо відповідно до чинного законодавства України. 
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Додаток 1 

 

ЗРАЗОК СВІДОЦТВА ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

 
 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 

С В І Д О Ц Т В О 

ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

СПК  ДН  № _________ 

 

 

Видане _____________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

про те, що він/вона навчався (лася) в Центрі освітніх послуг Одеського 

національного морського університету на курсах підвищення кваліфікації за 

тематикою: 

 

___________________________________________________________________________ 

(технології дистанційного навчання; 

 

____________________________________________________________________________ 

організація та забезпечення навчального процесу за дистанційною формою навчання 

 

____________________________________________________________________________ 

та/ або інше) 

 

з      "____" ________________201___ р. 

 

по   "____"  ________________201___ р. 
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За час навчання  слухач _______________________ опрацював (ла) такі теми: 

(прізвище, ініціали) 

 

№ № 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Нормативно-правова та методична документація з дистанційного 

навчання 
10 

2 Контент та структура веб-ресурсу дистанційного курсу 40 

3 Порядок та вимоги до підготовки дистанційного курсу 10 

4 Критерії оцінки якості розробки дистанційного курсу та його експертиза 12 

 Всього: 72 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

та успішно склав випускний екзамен 

 

 

 

 

 

Ректор 

/Проректор/           ___________      _________________ 
(підпис)              (ініціали, прізвище) 

М.П. 

 

Директор Центру 

освітніх послуг      ___________      _________________ 
(підпис)              (ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

Місто Одеса   "____" _____________  201___ р. 

Реєстраційний  № ________ 
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Додаток 2 

ЗРАЗОК АТЕСТАЦІЙНОЇ ДОВІДКИ 

 

 
 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 

 

АТЕСТАЦІЙНА ДОВІДКА    
    

                № _______                                    м. Одеса                        "____" ____________201__ р. 

 

  Видана _____________________________________________про те, що він/вона 

                                                (прізвище, ім’я, по батькові)  

 навчався (лася)  з "____" ________________201___ р.   по   "____" ________________201___ р. 

в Центрі освітніх послуг ОНМУ за дистанційною формою навчання. 

 

За  час навчання _________________________________________ вивчав(ла) такі дисципліни і  

                                                     (прізвище, ініціали) 

склав (ла) екзамени/заліки: 

 

Назва дисципліни 

(дистанційного 

курсу) 

Обсяг 

(годин/ 

кредитів) 

Форма 

контролю 

(екзамен/залік) 

О   ц    і   н   к   а 

за  національною 

шкалою 

кількість 

балів 
ECTS 

      

      

      

        

      

 

        Відрахований (на)  за наказом № _______ від  "_____" ____________ р. 

 

            Проректор НОР      __________       __________________ 

                                               (підпис)             (ініціали, прізвище)           
         М.П.                                                          

       

            Директор ЦОП       _____________        ___________________ 

                                                (підпис)                  (ініціали, прізвище) 

              Реєстраційний  № ________ 
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9.  ЛИСТОК  ОБЛІКУ  ЗМІН 

 

Номер зміни Дата Сторінки зі змінами Перелік змінених пунктів 
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10. ЛИСТОК  ОБЛІКУ  ПЕРІОДИЧНИХ  ПЕРЕВІРОК 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

П.І.Б. і посада особи, що виконала     

періодичну перевірку 

Зміні 

підлягають 

 

Підпис особи, 

що перевірила 
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11. ЛИСТОК  ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПЕРСОНАЛУ З ДОКУМЕНТОМ 

 

 


