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Про введения в д1ю Положения 
про оргашзащю осв1тнього ироцесу 
за дистанцшною формою навчання 
в ПрАТ «ВИЗ «МАУП» 

Вщповщно до Закону Украши «Про вищу осв1ту», з метою як1сно1 та 
ефективноУ оргашзацн оевггнього процесу у ПрАТ «Вищий навчальний заклад 
«М1жрепональна Академ1я управлшня персоналом» та на виконання рппення 
Вчено'1 ради Академп (протокол № 5 в1д 25 травня 2016 р.), 

1. Затвердити та ввести в Д1Ю з 26 травня 2016 року в новш редакцп 
«Положения про оргашзащю осв1тнього процесу за дистанцшною формою 
навчання в ПрАТ «ВНЗ «МАУП», що додаеться. 

2. Визнати таким, що втратив чиншеть наказ вщ 26 вересня 2014 р. 
№100/1-о «Про введения в Д1Ю Положения про оргашзащю навчального 
процесу за дистанцшною формою навчання з використанням 1нтернет-
технологш в ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 

3. Вщповщальнють за виконання наказу покласти на кер1вниюв 
навчальних шдроздш1в Академп. 

4. Департаменту оргашзащйноУ документацп 1 контролю довести цей 
наказ до вщома в1дпов1дних посадових ос1б Академп. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 
Ярового В.1. 

НАКАЗУЮ: 

В1зи: 
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1. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положения про оргашзащю осв1тнього процесу за дистанцшною 
формою навчання (дал1 - Положения) е нормативним документом, який 
визначае основш засади дистанцшного навчання в Приватному акцюнерному 
товариств1 «Вищий навчальний заклад «М1жрепональна Академ1я управлшня 
персоналом (дал1 - Академ1я). 

1.2. Це Положения розроблено вщповщно до закошв УкраТни «Про 
осв1ту», «Про вишу осв1ту», наказу Мшютерства осв1ти 1 науки УкраТни вщ 
25.04.2013 р. №466 «Про затвердження Положения про дистанщйне навчання», 
зареестрованого в Мшютерств1 юстицп Укра'ши 30.04.2013 р. за №703/23235, 
наказу МЫстерства освгги 1 науки Укра'ши вщ 30.10.2013 р. №1518 «Про 
затвердження Вимог до вищих навчальних заклад1в та заклад1в шслядипломноТ 
осв1ти, наукових, освггиьо-наукових установ, що надають освшп послуги за 
дистанцшною формою навчання з шдготовКи фах1вщв за акредитованими 
напрямами 1 спещальностями», зареестрованого в Мшютерств1 юстицп Укра'ши 
31.10.2013 р. за №1857/24389, наказу Мшютерства осв1ти 1 науки, молод1 та 
спорту Укра'ши вщ 01.10.2012 р. №1060 «Про затвердження Положения про 
електронш осв1тш ресурси», наказу М1н1стерства осв1ти 1 науки Укра'ши в1д 
05.10.2012 р. за №1695/22007 та шших вимог чинного законодавства Укра'ши. 

1.3. Це Положения регламентуе оргашзащю та здшснепня освггнього 
процесу в Академ11 та и вщокремлеиих структурних п1дроздшах (дал1 ВСП) за 
дистаиц1Йною формою навчання, а також за шшими формами навчання з 
використанням технолопй дистанцшно'1 осв1ти, сучасних досягнень психологи 
та дидактики, можливостей шформацшно-телекомушкативних технолог1й, в 
тому числ1 без в1дриву вщ виробництва тощо. 

1.4. П1д дистанцшним навчанням розум1еться 1ндив1дуальний процес 
НабуТТЯ ЗИаНЬ, уМ1НЬ, НаВИЧОК 1 СПОСОб1В П13НаваЛЬН01 Д1ЯЛЬИОСТ1 людини, який 
вщбуваеться в основному за опосередковано'1 взаемоди В1ддалених один В1Д 
одного учасниюв осв1тнього процесу у спец1ал13ованому середовииц, яке 
функц10нуе на баз1 сучасних психолого-педагопчних та 1нформащйно-
комун1кац1йних технолопй. 

1.5. Метою дистанцшного навчання е надання осв1тшх послуг шляхом 
застосування у навчання сучасних шформацшно-комушкацшних технолопй за 
певними р1внями вищо'1 освгги вщповщно до державних стандарт1в осв1ти. 

1.6. Основними завданнями дистанц1йного навчання е: 
• забезпечення конституцшного права громадян на здобуття вищоТ осв1ти 

незалежно в1д стат1, соц1ального та майнового стану, роду 1 характеру занять, 
стану здоров'я 1 мюця проживания (тимчасового перебування); 

• розширення можливостей доступу студенпв та слухач1в до як1сного 
навчання за вщповщними програмами; 

• забезпечення 1ндив1дуал1зац11 осв1тнього процесу в1дпов1дно до потреб, 
особливостей 1 можливостей тих, хто навчаеться; 

• забезпечення контролю якосп осв1ти. 
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1.7. Дистанцшна форма навчання з використанням 1нтернет-

технологш (надал1 дистанцшна форма) - це р1зновид заочноУ форми навчання, 
яка здшснюеться за допомогою електронних засоб1в зв'язку 1 передбачае 
здобуття певного ступеня вищо'1 осв1ти особами, яю мають вщповщний р1вень 
ВИЩ01 ОСВ1ТИ. 

У процес1 дистанцшного навчання використовуються дистанцшш курси -
шформацшш продукта, яю е достатшми для навчання за окремими 
навчальними дисцишннами. 

1.8. Особи, яю бажають здобувати осв1ту за дистанщйною формою 
навчання з використанням 1нтернет-технолопй, повинш мати доступ до 
користування мережею 1нтернет, особисту електронну адресу для спшкування 
за допомогою електронно'1 пошти. 

1.9. Прийом на дистанцшну форму навчання здшснюеться зпдно з 
Правилами прийому до М1жрепонально1 Академн управлшня персоналом. 

1.10. Особи, яю навчаються за дистанщйною формою, мають статус 
студента 1 на них поширюються права та обов'язки, що визначеш чинним 
законодавством, договором (контрактом), укладеним з Академ1ею, та 
внутр1шшм розпорядком Академи. 

1.11. ГНдготовка студент1в за дистанц1йною формою навчання 
здшснюеться на будь-яких р1внях вищо'1 осв1ти з л1цензованих напрям1в 
(спец1альностей), Академн. 

1.12. Тривал1сть навчання за дистанщйною формою для здобуття 
певного ступеня вищо'1 осв1ти визначаеться навчапьним планом в межах 
нормативного термшу навчання, встановленого осв1тньо-професшною 
програмою. 

1.13. Обсяг, структура 1 як1сть знань, умшь та навичок студента, який 
навчаеться за дистанщйною формою, мають вщповщати вимогам державних 
СТаНДарТ1В ОСВ1ТИ, ВСТаНОВЛеНИХ ДЛЯ В1ДПОВ1ДНОГО р1ВНЯ ВИЩ01 ОСВ1ТИ. 

1.14. Студенту дистанц1Йно'1 форми навчання, який виконав ус1 вимоги 
навчального плану, очно склав атестац1Ю, не мае фшансовоУ заборгованост1 
р1шенням екзаменацшно'1 ком1сп присвоюеться квал1ф1кац1я в1дповщного 
ступеня вищо1 осв1ти та видаеться диплом про осв1ту державного зразка. 

1.15. У Положенш терм1ни 1 поняття вживаються у таких значениях: 
• технологи дистанцшного навчання - комплекс осв1тшх технолопй, у 

т.ч. психолого-педагопчних та 1нформац1Йно-комун1кац1Йних, як1 надають 
можливють реал1зувати процес дистанц1йного навчання; 

• психолого-педагог1чш технологи дистанцшного навчання - система 
засоб1в та прийом1в, послщовне зд1йснення яких забезпечують виконання 
завдань навчання, виховання 1 розвитку особистост1; 

• тформацшно-комушкацшш технологи дистанцшного навчання -
технологи створення, накопичення, збер1гання та доступу до веб-ресурс1в 
(електронних ресурс1в) навчальних дисципл1н, а також забезпечення оргашзацп 
та супроводу навчального процесу за допомогою спещал1зованого програмного 
забезпечення та засоб1в 1нформац1Йно-комун1кац1Йного зв'язку, у т. ч. 
1нтернету; 



• веб-середовище дистанцшного навчання - системно оргашзована 
сукупнють веб-ресурс1в навчального призначення (дистаншйних курс1в 
навчальних дисцишпн), програмного забезпечення управлшня ними та 
управлшня дистанцшним навчанням; 

• веб-ресурси навчально'1 дисциплти - сукупнють електронно'1 
навчально'1шформаци та засоб1в навчально-методичного характеру, необхщних 
для засвоення дисциплши, яка доступна для студенпв (слухач1в) через 1нтернет 
(локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або шших програмних 
засоб1в; 

• дистанцшний курс - веб-ресурси навчально'1 дисциплши, об'еднаш 
единим педагопчним сценар1ем, призначеш для оргашзацп шдивщуального та 
групового навчання студенев (слухач1в) з використанням технолог1й 
дистанц1Йного навчання; 

• суб'екти дистанцшного навчання - особи, яю навчаються (студента, 
слухач1), та особи, як1 забезпечують дистанцшне навчання (науково-педагопчн1 
та педагог1чн1 пращвники, адмш1стратори, методиста тощо); 

• викладач-розробник курсу та организатор (консультант) 
дистанцшного навчання - викладач, який вщповщае за проведения таких 
занять; 

• асинхронний режим дистанцшного навчання - взаемод1я студенпв 
(слухач1в) з викладачами (методистами, адмшютраторами) 13 затримкою в час1 
з використанням електронно!" пошти, форум1в, соц1альних мереж тощо; 

• синхронний режим дистанцшного навчання - дистанцшна взаемод1я 
студент1в (слухач1в) з викладачами, шд час яко'1 вс1 учасники одночасно 
перебувають у веб-середовиш,1 дистанц1йного навчання (ауд1о-, в1део 
конференцп, соц1альн1 мереж1 тощо); 

• система управлшня веб-ресурсами навчальноХ дисциплти -
сукупнють програмних засоб1в для створення, збереження, накопичення та 
передавання веб-ресурс1в студентам (слухачам), а також забезпечення доступу 
суб'екпв дистанцшного навчання (викладач1в, адмшютратор1в, методист1в, 
розробник1в веб-ресурс1в) до цих веб-ресурс1в; 

• система управлшня дистанцшним навчанням - сукупнють 
програмних засоб1в, призначених для оргашзацп дистанцшного навчанням та 
контролю за ним. 

2. ОРГАН13АЦ1Я ОСВ1ТНБОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДИСТАНЦ1ЙНОЮ 
ФОРМОЮ НАВЧАННЯ 

2.1. В Академн осв1тшй процес за дистанц1йною формою навчання 
здшснюеться в1дпов1дно до Положения про оргашзащю осв1тнього процесу в 
ПрАТ «ВНЗ «МАУП», затвердженого наказом ректора В1Д 31 березня 2016 року 
№ 48-о. 

2.2. Навчання за дистанцшною формою з використанням 1нтернет-
технолопй розпочинаеться з моменту вщправлення Академ1ею студенту 
присвоеного 1меш користувача (лопна) та пароля для доступу до навчальних 
матер1ал1в. 

\ 
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2.3. Освггнш процес за дистанцшною формою навчання здшснюеться у 

таких формах: самостшна робота; навчальш .заняття; практична шдготовка; 
контрольшзаходи. 

Основною формою оргашзацп осв1тнього процесу за дистанцшною 
формою е самостшна робота. 

2.4. Основними формами навчальних занять за дистанцшною формою 
навчання е: лекщя, вщео-лекщя, практичш заняття, консультаци та шып. 

2.5. Лекщя, консультащя, вщео-лекщя, проводиться 31 студентами 
(слухачами) дистанцшно у синхронному або асинхронному режим1 вщповщно 
до навчального плану. 

2.6. Отримання навчальних матер1ал1в, спшкування М1Ж суб'ектами 
дистанцшного навчання шд час навчальних занять, що проводяться 
дистанцшно, забезпечуеться передачею вщео-, аудю-, граф1чноТ та текстово'1 
шформацп у синхронному або асинхронному режимь 

2.7. Практичне заняття, яке передбачае виконання практичних 
(контрольних) роб1т, в1дбуваеться дистанцшно в асинхронному режим1. Окрем1 
практичш завдання можуть виконуватись у синхронному режим1, що 
визначаеться робочою програмою навчально'1 дисципл1ни. 

2.8. Дистанц1йне навчання реал1зовуеться шляхом: 
- застосування дистанцшно1 форми, як окремо'1 форми навчання; 
- використання технолопй дистанц1йного навчання для забезпечення 

навчання за р1зними формами. 
2.9. Пщготовка фах1вц1в та шдвищення квал1ф1кац11 (п1слядипломна 

осв1та) кадр1в за дистанц!йною формою навчання здшснюеться в Академп та 
ВСП за лщензованими, акредитованими напрямами пщготовки 
(спещальностями). 

2.10. В Академп осв1тнш процес за дистанцшною формою навчання 
оргашзовуеться в1дпов1дно до навчальних план1в, навчальних (робочих) плашв 
з п1дготовки фах1вц1в, навчальних програм (план1в) пщвищення квал1ф1кацп за 
умови Ух адаптац11 до дистанцшноТ форми навчання. 

2.11. Навчальну Д1яльн1сть за дистанщйною формою з використанням 
1нтернет-технологш зд1йснюе викладач-тьютер, який готуе навчально-
методичн1 матер1али з дисциплши в електронному вигляд1, проводить вс1 види 
навчально'1 роботи та здшснюе контроль, передбачений навчальним планом. 

2.12. Освггнш процес на дистанцшнш форм1 зд1Йснюеться вщпов1дно до 
графша навчального процесу на п1вр1ччя, шдписуеться деканом та 
затверджуеться директором 1нституту дистанц1йного навчання. 

2.13. Навчальний рш на дистанщйшй форм1 складаеться з семестр1в, яю 
включають теоретичне навчання та залжово-екзаменацшну сес1ю. Основний 
зм1ст теоретичного навчання полягае у вивченн1 студентом дисципл1н, що 
передбачен1 навчальним планом, шд кер1вництвом викладача-тьютера 1 
П1ДГОТОВЦ1 до складання зал1ково-екзаменац1йно1 сесп. 

Для роботи студент отримуе доступ до: 
- навчальних матер1ал1в та програм з кожноТ дисципл1ни; 
- тематик курсових 1 дипломних робгг, в1дпов1дно до навчального плану, а 

також методичних рекомендацш щодо Тх написания. 
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2.14. Кер1вництво роботою студенпв здшснюеться у форм1 1нтернет-

консультацш. 
1нтернет-консультащя - це вид навчальних занять, що надае можливють 

студенту отримати В1ДПОВ1Д1 в1д викладача-тьютера на конкретш запитання або 
пояснения певних теоретичних та практичный положень. Кшьюсть Гнтернет-
консультацш визначаеться навчальним планом. 

2.15. Формами поточного контролю над засвоенням матер1алу е 
виконання всIX вид1в шдивщуальних завдань. Вони надаються студентам зпдно 
з графшом навчального процесу. 1ндивщуальш завдання оцшюються. 

Студента, шдивщуалыи завдання яких не зараховаш, повинш 
доопрацювати \'х до початку наступно'1 сесп. В раз1 незарахування виконаних 
завдань у встановлеш термши, студент не допускаеться до складання залшу чи 
юпиту 3 В1ДП0В1ДН01 ДИСЦИПЛШИ. 

2.16. Формами шдсумкового контролю для студенпв дистанщйноТ 
форми навчання е написания курсово'1 робота, складання загпюв та югагив. 
Результата шдсумкового контролю заносяться у залшово-екзаменацшну 
в1дом1Сть, навчальну картку та зал1кову книжку студента. 

2.17. Курсов! робота виконуют^ся студентами самостшно, 
оформляються за вимогами методичних вказ1вок до написания курсових роб1т. 

Якщо у курсов1Й робот1 не розкрито тему або зм1ст робота не вщповгдае 
обран1й тем1, чи методичним вказ1вкам, така робота вщправляеться студенту на 
доопрацювання. В раз1 невиконання курсово'1 робота у встановлений термш 
студента не допускаються до складання юпиту з в1дпов1дно1 дисциплши. 

2.18. Зал1ки та 1спити проводяться у вигляд1 тестових та практичних 
завдань, доступ до яких надаеться студентам вщповвдно до затвердженого 
графшу навчального процесу. Студент виконуе завдання у встановлений 
термш. Викладач-тьютер оцшюе результата робота студенпв, ф1ксуе IX у 
в1домостях та зал1кових книжках, як1 збер1гаються в Академи, 1 доводить до 
в1дома студенев. 

Студентам, як! мають академ1чну заборгован1сть, теля заюнчення сесп 
надсилаеться граф1к л1кв1дацп академ1чно'1 заборгованост1. Л1кв1дац1я 
академ1чноТ заборгованост1 шдлягае оплатг. Як^цо студент не вийшов на зв'язок 
з поважноУ причини, шдгверджено1 документально, йому дозволяеться 
безкоштовне перескладання залшу або юпиту. В шшому випадку студент 
повинен оплатити перескладання, шеля чого вш отримуе доступ до нового 
вар1анту тестового завдання, який повинен виконати у зазначений у розклад1 
термш. 

2.19. Студента дистанцшноУ форми навчання, яю виконали 
навчальний план за поточний курс, переводяться наказом ректора на наступний 
курс. 

Студента, яю мають академ1чну заборгованють, иовинн1 Л1кв1дувати и 
протягом 14 дн1в июля закшчення иоточно'1 сесп. Якщо студент не лшввдував 
академ1чну заборгован1сть у встановлеш термши, видаеться наказ про його 
вщрахування або в1н може, оформивши вщповщш документа, продовжити 
навчання з трупами наступних набор1в. , 
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3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВГГНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДИСТАНЦШНОЮ 

ФОРМОЮ НАВЧАННЯ 

3.1. Основним видом навчальних занять при дистанцшному навчанш е 
самостшне вивчення навчального матер1алу. 

3.2. Самостшне вивчення передбачае використання навчальних 
матер1ал1в яю студента одержують через 1нтернет. 

3.3. Для забезпечення осв1тнього процесу за дистанцшною формою 
навчання студент отримуе доступ до: 

- навчальних матер1ал1в 1 програм вивчення кожно'1 дисциплши; 
- тематики курсових та дипломних робгг зпдно з навчальним планом; 
- розкладу занять та шдсумково'1 атестацп. 
3.4. Особи як1 здобувають освггу за дистанцшною формою повинш 

мати вшьний доступ до користування мережею 1нтернет, особисту електронну 
адресу для спшкування за допомогою електронноТ пошти та вщповщне 
програмне забезпечення. 

3.5. Реашзащя осв1тнього процесу здшснюеться за допомогою 
шформацп, розташовано1 у в1ртуальному навчальному середовинц, а також 
оргашзацп спшкування 1 взаемовщносин суб'ект1в дистанцшного навчання. 

3.6. Формування зм1сту, обсяпв, структури навчально'1 програми, ум1нь 
та навичок студента, слухача мае вщповщати4 вимогам державного стандарту 
ВИЩ01 ОСВ1ТИ, встановленого ДЛЯ В1ДП0В1ДН01 галу31 знань, напряму П1ДГОТОВКИ 
та осв1тньо-квал1ф1кацшного р1вня. 

3.7. Практична п1дготовка студенпв Академп, як1 навчаються за 
дистанцшною формою навчання, проводиться за окремо затвердженою 
програмою. 

3.8. Контрольш заходи з дисциплш при зд1Йсненн1 шдготовки фах1вц1в 
за дистанц1Йною формою навчання в Академп включають пром1жний, 
шдсумковий та 1НШ1 визначен1 Академ1ею контрол1 знань, ум1нь та навичок, 
набутих студентом, слухачем у процес1 навчання. Ус1 контрольн1 заходи в 
Академп можуть здшснюватися в1дпов1дно до р1шення навчального закладу 
дистанц1Йно з використанням можливостей шформацшно-комушкацшних 
технолопй, зокрема вщеоконференц-зв'язку за умови забезпечення 
аутентиф1кацн того, хто навчаеться, або очно. 

3.9. Науково-методичне забезпечення дистанцшного навчання включае: 
- методичш (теоретичш та практичш) рекомендаци щодо розроблення 

та використання педагопчногОпсихолопчних та 1нформац1Йно-комун1кац1Йних 
технолопй дистанцшного навчання; 

- критери, засоби 1 системи контролю якост1 дистанц1йного навчання; 
- змктовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурс1в 

(дистанц1йних курс1в) навчального плану/навчальноТ програми п1дготовки; 
- комплекси навчально-методичних матер1ал1в окремих курс1в, на 

основ1 яких реал1зуеться дистанц1йне навчання, 1 якими забезпечуються 
студента, слухач1; 

- електронну б1бл1отеку, як необхщний ресурс 1нформац1Йного 
середовища дистанц1йного навчання; 
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3.10. Програмно-техшчне забезпечення дистанщйного навчання 

включае: 
- систему загального та спещального програмного забезпечення 

дистанщйного навчання; 
- систему техшчного забезпечення шформацшно-комушкацшних 

технологш; 
- систему супроводу технолопчних засоб1в навчання. 
3.11. Системотехшчне забезпечення дистанщйного навчання включае: 
- апаратш засоби (персональш комп'ютери, мережеве обладнання, 

джерела безперебшного живлення, сервери, обладнання для вщеоконференц-
зв'язку тощо), що забезпечують розроблення 1 використання веб-ресурс1в 
навчального призначення, управлшня навчальним процесом та необхщш види 
навчально1 взаемодп м1ж суб'ектами дистанщйного навчання у синхронному й 
асинхронному режимах; 

- шформацшно-комушкацшне забезпечення 13 пропускною здатшстю 
канал 1в, що надае вс1м суб'ектам дистанщйного навчання навчального закладу 
цшодобовий доступ до веб-ресурс1в 1 веб-сервю1в для реал1зацп навчального 
процесу у синхронному й асинхронному режимах; 

- програмне забезпечення загального та спещального призначення (у 
тому числ1 для ос1б з особливими потребами), яке мае бути лщензшним або 
побудованим на програмних продуктах з вщкритими кодами. 

3.12. Веб-ресурси навчальних дисципл1н (програм), що необх1дн1 для 
забезпечення дистанщйного навчання, можуть М1стити: 

- методичш рекомендац11 щодо Ух > використання, посл1довност1 
виконання завдань, особливостей контролю тощо; 

- документа планування навчального процесу (навчалып програми, 
навчально-тематичн1 плани, розклади занять); 

- в1део- та ауд10записи лекц1й, семшар1в тощо; 
- терм1нолопчн1 словники; 
- практичш завдання 13 методичними рекомендащями щодо Тх 

виконання; 
- пакета тестових завдань для проведения контрольних заход1в, 

тестування 13 автоматизованою перев1ркою результат1в, тестування 13 
перев1ркою викладачем; 

- електронш б1бл10теки чи посилання на них; 
- б1блюграфп; 
- дистанцшний курс, що об'еднуе зазначеш вище веб-ресурси 

навчально'1 дисципл1ни (програми) единим педагопчним сценар1ем; 
- 1НШ1 ресурси навчального призначення. 
3.13. Студента мають право користуватися послугами М1жнародного 

б1бл1отечно-1нформац1йного центру (б1бл1отечним фондом, 1нтернетом) та 
техн1чними засобами навчання Академп та п в1докремлених структурних 
шдроздшв (ВСП). 


