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1. зАГАльнl положЕнFlя

1 .1. Тимчасове поJlо)IiенFlя про органiзачiю ilсвiтнього процес), з використанням

ДИСТаНЦiЙНИх технологiЙ в yN{oвax карантину (да_,ti - ГIолон<ення) у ВСГI кФаховий

економi,tний коледяt ДВНЗ кКНЕУ iпl. В. Гетьпtана> (дапi - коледлt) реглаN,tентус ocHoBHi

засади органiзаuii нав,tа-цьних занять. проведення екза\,Iенацiйних сесiй та атестацiю

зlобl,вачiв освiти :] використання\,1 дiлстанцiйних технологiй в чьtовах карантину.

1.2. Положення розроблено вiдповiдно до рiшення Кабiнету, N4iHicTpiB Украiни шодо
э

запровадження карантину дпя всlх типlв зак,цадiв освiти неза"це}Itно вiд форм власностi та

сфери 1rправ-пiння, лrtстiв MiHicTepcTBzl освiти i наl,ки Украiни вiд 11.0з.2020 N9 1/9-154. вiд

27.0з.2020 }I9 1/9-178. посгановlr KaбiHeTv N{iHicтpiB Украiни Nl 21l вiд 11.03.2020 року <<[Ipo

запобiгання поIIIиренню на територiТ Украiни гостроТ респiраторноТ хвороби COVID-l9,
спричиненоi KopoHaBipl,coM SДRS-СоV-2> (зi змiнап,rи).

1.З. Полi)яtеннrl €,ск,:1адовок] IIоJо;чiень кПро органiзацiкl освi,гнього процес},у,ВСiП ((ФЕК

двнЗ (КНЕУ iпr. В. Гетьr,tана>" кПро проведення поточного т.1 сеl{ес,грового контролю

навчаннЯ сr,у,ден,гiв>>. <<I1po порядок створеннЯ та органiзirчiю роботи екза\{енацiйних комiсiй
з атестацii здобувачiв освiги>.

1 .4. ПiД навLIан[lяN{ З вLlкористt,lнняN! дистанцiйних техriсlлоr,iй ро,зчмiс-t ься

iндивiдуа-цiзований ПРоцес набуття знань. yrtiHb та I1оN1петентностей, який вiдбувасться в

ocHoBHo\I\ за опосередковаtIот взаспtодii вiддаленлlх один вiл сlдного ччасникiв освiтньс.lго

процес}, r, спецiалiзоt]ано\l_\ сере_]овищi. яке t|ll,HKuioHr.c на бirзi сYLIасних iнсРормачiйно-

комун i кацi лiни х тех гlо;lо гi l:i.

1.5. N4етою навLIаI{ня з використанFIяN,{ дистанцiйних технологiй с надання ocBiTHix послуг
шляхо\1 застOсуваннЯ \, IiавчанНi с\,часних iнфорпrачiйно-копtу,нiкацiйних технtlлогiй за

певнi{\{ ocBiTt,lil.t piBHeпl та освiтньо-професiйrною програп,Iою вiдповiдно до стандартiв вrtщоТ

освiти YKpatHll, '

l.б У цьоуl,ПолоrItеннi терпriни iпоняt-iя в}I(иtsаюгься \,таких3наLIеннях:

- acllнxporlHпii perritIпI - взасмодiя пli;к сl,б'сктап,tи дистанцiйного навчання. пiд час якоi
уLIасники взасл.,tодiють п.tiлt собою iз затрип,tкою у часi, застосовyюLlи при цьомч електроннч
пошту, форl,ьr. соцiшьнi Mepelci тоlцо:

веб-ресl,рсlr навчаJьttих дисцип:liн (програпr). \ тоN1},.lис,,ti дистанцiйнi кl,рси.
сИсТеN"IаТИЗовiiне зiбраннЯ iнфорrlаuii rа засобiв навча-цьно-N,{етодичного характеру.
t]еобхiдниХ д-ця засвосння навчапьних дисциплiн (програп,t). яке доступне через IHTepHeT.
(локапьну шrерехtу) за допоN.{огою веб-браузера таlабо iгtших достVпних користувачевi
програ\{L{их засобiв:
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- веб-середовище дистанцiЙного навчання - системнО органiзована сукупнiсть веб-ресурсiв
наВЧаJ'IЬнИх дисциплiН (програм), програмногО забезпеченнЯ управлiнНя веб-ресурсами,
засобiв взасмодiт суб'сктiв дистанцiйного навчання та управлiння дистаfiцiйним навчанням;
_ дистанцiйна форма навчання - форма органiзачii навчального процесу в коледжi, яка
забезпечуе реалiзацiю дистанцiйного навчання та передбачас можливiсть отримання
випускниками документiв державного зразка про вiдповiдний освiтнiй piBeHb;

- змiшане навчаннЯ - сучасна освiтнЯ технологiя, що передбачае послнання аулиторноi
роботи з елементами технологiй дистанцiйного навчання та базусться на нових дидактичних
можливостях iнформацiйних технологiй i сучасних навчальних засобiв.
* iнформацiйно-комунiкацiйнi технологii дистанцiйного навчання - технологiТ створення,
накопичення, зберiгання та доступу ло веб-ресурсiв (електронних pecypciB) навчальних
дисциплiн (програм), а також забезпечення органiзачii i супроводу навчrlльного процесу за
допомогою спецiалiзованого програмного забезпечення та засобiв iнформачiйно-
комунiкацiйного зв'язку, у тому числi IHTepHeTy;

- психолоfо-педагогiчнi технологiТ дистанцiйного навчання -* система засобiв, прийомiв,
kpokiB, послiдовне здiйснення яких забезпечус виконання завдань на8чання, виховання i

розвитку особистостi;

- синхронний режим - взасмодiя мiж суб'сктами дистанцiйного навчання, пiд час якоi Bci
учасникИ одночаснО перебуваЮть у веб-Середовишli дистанцiйНого навчання (чат, аулiо-.
вiдеоконференцii, соцiальнi мережi тощо);

система управлiння веб-ресурсами навчальних дисциплiн (програм) - програмне
забезпечення для створення, збереження, накопичення та передачi вебресурсiв, а також для
забезпечеНня авториЗованогО доступУ суб'ектiв дистанцiйного навчання до чих веб-ресурсiв;
- система управлiння дистанцiйним навчанням - програмне забезпечення, призначене
для органiзацii навчального процесу та контролю за навчанням через IHTepHeT та/або
локальну мережу;

- субОекти дистанцiйного навчання - особи, якi навчаються (стулент. слухач), та особи, якi
забезпечують освiтнiй процес за дистанцiйною формою навчання (пелагогiчнi та науково-
педагогiчнi прачiвники);

технологiТ дистанцiйного навчання комплекс ocBiTHix технологiй,
психолого-педагогiчнi та iнформацiйно-комунiкацiйнi, що надають можливiсть
процес дистанцiйного навчання у закладах освiти та наукових установах.

1.7. Затверд}кення ocBiTHix програNI i зьriя до них (за необхiлносr,i) та навчальних планiв за

освi,гнiпли програN,IаN{и (спечiа.Iьнос,rя]\,{LI) вiдбl,деться на дистанцiйноплч засiданнi

педагогiчноI рали в онлаliн реяtилti.

2. осоБливостI оргАнIзАцIi освIтнього процЕсу з використднням
ДИСТАНЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ

2.1. Навчання з викорис"ганняN,I дистанцil-лних техноJогiй органiзовvсться на перiол карантин\,

вiдповiдно до робочих навчiLпь[lих llptll.paп.{.

2.2, освiТнiй проuес з викоРистанняN.,I дистанцiйНих техноЛогiй навчання здiйсню€ться у
таких tРорпlах: caMocTiliHa робота: нав.Iальнi зняттяl практична пiдготовка. контрольнi
заходи. атестацiя здобл,вачiв ocBiTtt.

включаючи

реалiзувати
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2.З. основнI,1ми вида\{и I{авчальних занять з використаннrIN{ JtистанцiйнI.{х техно,погiй с:

лекцiя, ceш,tiHap. практичнi заняття. лабораторнi зняlття. коt{сY,цьтацii та iншi.
i.

2.4. Лекцiя. КОнс1,_пьтацiя. cer.tiHap проводяться зi здобl,вачапtи c,lcBiTlr дистанцiйно у
синхронном1, або асинхронноNlу реrliи\,Ii в обсязi : вiдповiдно до робо.Iого навчального пJанY.

Викладач. Iцо виклаДас пl]едN,lет. дисципЛiнч : визнаLIа€ органiзацiю проведення заняття i

оприлюднюс на обранiй п,чатфорr,ri для спiлкl,вання уточнений час для консу,льтацiй.

2.5. Отрипtання навчальних rlaTepiaпiB. спiлк\,вання п,tilк суб'сктами навчання з
}

використання]\1 д1,1сТанцiйних техно-цогiй пiд час занять забезпечусться передачею вiдео-.

ау,лiо-. графiчноi та TeKcToBoi iнфорлrачii у, синхронноN,Iу або асинхроLIноN,Iу реlItимi.

2.6. Практичне заняття. яке передбачас виконанFtя практичних i контрольних) робiт.
ВiДбУВаСТЬСЯ ДИСТаНЦiйНО В асинхронному режип,ri. OKpeп.li практичнi :Jавдання N,Io)tiуTb

виконVватись у синхронноN.,1}, ре)I(иN{i. що визначасться робочою програ]\tою навчiLrьнс,li

дисцип,пiни. Викладач опрtlJюднк)с на обранiй плагфор:vi для спiлкr,ванl]я зi сrl,денrами

уточнену форr,rу I{авчання та час д.ця консультацiй.

2.7. Лабораторне заняття проводиtься очно ч спецiа-цьно об-паднаних навч&,tьних

лабораторiях (гIiсля завершенНя караIIтиIr1,) або дистанцiйно з викорИстання\{ вiдповiдних
вiртуа-пьних тренажерiв i лабораторiй,

2.8. До iнших видiв навrIальних занять при здiйсненнi освiтнього процес), N,{ожуть

вiдноситись дiловi iгри. виконаннЯ проектiв у гр},пах rощо. I_{i вli:rи наtsч€tльних занять

N.lожуть проводитись oLIHo або длlстанцiйно у синхронноr,tу, або асинхронноrtr реаtиrti.

2.9. Практична гIiдготовка злобувачiв освiти

технологiй l, виглядi навLlалгlьноi, виробничоТ.

шIiсцях на виробнtrцтвi та в сферi пос,пr,г або

навчання за наявностi вiдповiдних веб-ресlrрсiв

2.10. Контрольнi заходи з навчitльноТ дисциплiни при злiйсненнi пiдготовки фахiвчiв з

викоррlстанням дистанцiйних технологiй навчання вк,пючають промirкний (теп,tатичний.

ltод1,_пьний). пiдсr,ш,tковий та irrшi визначенi коледiкеN,{ контролi знань. y,MiHb та
ко\lпе,l,ентностей- набr Tttx 1.1обr вачt,v освitи _r проttесi lIавчанIlя. Yci кrэrrгро_rьtli захо-]и в

коледrкi та атестацiя злобувачiв освiти N.{oiI(yTb здiйснюватися дистанцiйно з використанням
N{ожливостей iнформацiйно-копlу,нiкаuiйних технологiй. зокреr,tа вiдеоконференч-зв'язку за

уr.{овИ забезпечення автентИфiкашii здоб\,ва.tа освiти,

2.11. Вiдповiда;ьнипlи за ав.гентlrсРiкачiкl :здобr,вачiв освiти пiд час здачi екзап,tенацiйних

сесiй та атестацii с заступник дLIректора з навчальноi роботи. завiдувачi вiддiлень або

здiйснюсться з використанняN.,I дистанцiйних

бi:знес - пракl,ики i прово:и гься на робочих

iз вlrкористzlнняN,{ техttологiй дистанцiйного

l NlожливостелI доступу до них.
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KypaToprl акадеN,Iiчних груп },частi ocTaнHix в проведеннi контро.rьних заходiв та атестацiТ з

наступним засвiдченrtяп,t п iдпrtсош,t v вiдоп.,tостi облiку чспi шностi.
].

2.12. оплата прачi викладачiв здiйснюсться з розрахунку заробiтноi пJати. встановлелtоi при

тарифiкаuiI. оскiльttи ВикладаLi проводить заняття з виIiористання]\{ дистанцiйних технологiй

таlабо виi{oHvc iншу, сlрганiзацiйно-педагогiчнr, рсlботу,.

2.13, У випадку. коли виIi,rIадання навI{&цьноi дисциплiни з використанням дистанцiйних
технологiй в поRноN,Iу обсязi передбаченоп,tч робочою навLIа-пьною програN,Iою непtожлt'ве. iT

э.
вивчення та пlдсуN,Iковий контроль N,Io)ivTb бути перенесенi на наступний навчапьний

ceN{ecTp.

3. оРГАНIЗАЦIЯ ДИСТА}IЦIЙНот ФорN4и 11ро вЕдЕ н ня ЕкздN,IЕ F{дL[Iйн их сЕс I й

3.1. Екзаменаuiйна сесiя для !,cix здобувачiв освiти. якi навчаIоться за освiтнiшrи програN,{ами

пiдготовки фахiвцiв ocBiTHix ступенiв (ос) пrолодшого спецiалiста. NIолодшого бакацавра та

Bcix KypciB (poKiB) навLIання. проводиться згiдно iз затверджени\,{ графiком освiтнього
процес}, на Ilавчапьниl:i piK.

З,2, flля органiзацii дистанцiйноТ форп,rи проведення екза]\{енацiйноТ cecii:

З.2.1, Застvпник директора з НР спiльно з завiдувача\{и вiлдi,ценнь розроб;rяс та затверджчс в

установлеIrо\,{}' порядк)' розк,паД проведенI]я ек.заrлегliв. захистY к}рсових робiт для
здобувачiв освi,ги 1'Cix освi,гнiх програN,I, KypciB та акадеN,{iчних груп та забезпечус iх

розNriщення на сайтi коледжу.

3,2.З. Викладачi. яrti здiriснюtоть викладання вiдповiдноi дисциltлiни та прийп,tають екзаN,{ен

(за-чiк) у злобувачiв освiти:

- за результатаN,Iи навLIання. враховуIочи рез\/-]Iьтати пото.lноi успiшностi стулента (на

]\4oodle. \'iЬеГ - ГРУПаХ. На електроннiй пошtтi. п]еssеttgег.) виставля}оть :здобуgд.lдN,I освiти 1,

вiдомостi облiк1, успitпностi вiдповiдлri оfiнки за ilLiBLl,LlbH1, робот.у за cej\Iec1p;

- органiзовvють дистанцiйно написання та перевiркч п1.1сьмовоi LIастини екза]\{енацiйних-

за-пiкових завдань та захист}, курсових робiт i виксlристовчючи мо}кливостi N4oodle.

електронних поLuт. чiЬеr тощо):

- органiзовytоть та дистанцiйно проводять спiвбесiди зi здобувачапли вицоi освiти за

результатапlи оцiнюваFIilя письпlовоi частини екза\{е}{ацiliноТ роботи. захисту ку,рссlвих робir
(з викориСтанняМ сучасних засобiв-вiдео- та аулiо комунiкацiТ. l,iЬег. Cisco. Webex, Meetir-rg

тощо);
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- заповн}оЮть. надiсланi деннипl вiддiленнЯл,t\ заступНикоN,I дирек.гора з НР. вiдомостi облiку
успiшностi, та свосчасно (не пiзнiше наступного дня пiсля проведення контрольного заходу)

1.

надсилають iх на корпорат}Iвну електронну, адресу лирекшiт (згiлно iз затверджени\{

розкладоN{ cecii);

- ознаtiоп,tлю}оть злобувачiв вицоi освiти iз рез),льтатаN{и екзаj\{ену через eJeKTpoHHy
скриньк}' старости аКадеш,ti,tноТ гру,пи або вайбер чи iнший \{есендiltер.

З.2.6. Старости акадеьliчних гр,\п: - забезпечуlоть пiдтримання копlуtliкацiТ мriж Здобувачами.ý
L)свlти грrпtl. викладачаr,tи i адмiнiстрачiсю. органiзовують сво€часне складання здобувачами
вишоi освiти академi.tноi групи екза]\1енацiйноi ceciT.

з,4, Лiквiдацiя акадеьtiчtrоi заборгованостi вiдбу-васться дистанцiйно. у випадкч. якщо iз
здобl,ваче:v вищот освiти не вд&rося встановити контакт (або провести його автентифiкацiю),
викJадач повiдсlпt-ця(, про uе завiдl,вача де}{ниN,l вiддiлеtlняlt\ зltстl,пникii дI]ректора з I-iP. якi.

разоN,{ iз викrадачеN.I. yxBajIIoK)Tb вiдповiднi рiшення.

3.5. Гарант ocBiTHboi програл,ти. куратор акадешti.tноi грl,пи та вик-цаДач вiдповiдають за
виконаннЯ здобува.tеЛл tlcBil,rl r-pacPiKa ltавtlа-цьногО процес)," прtlзсlрiстЬ i .цосr},lrнiсть для
нього форлlи проведеIlняl за,пiково - екза\,Iенацiйноi cecii та лосговiрнiсть tsllставлених \,

за;iково-екзаменацiйнч вiдоп.tiсть бшriв.

4. оргАнIзАцIя дистАнцtйноi Фор]\4и провЕдЕння АтЕстАцIТ
здоБувАчtts осtsIти

4. 1 ' дтестацiя на випускних к\/рсах повинна вiлбl тися в термiни. якi визначено ts

за,гверджених графiках навLIа.tьного ПРОЦеС)-. З дотриN{анням по-поження кПро дерrrtавн),
атестацiю стl,дентiв в ВСП (ФЕК двr-IЗ кКНЕУ ibr. В. ['егьr,tана>.

4,2, Гарант ocBiTHboi програN,{I,I. цикловi Kolricii визначають сРорпtат проведення
аТеСТаЦiЙНОГО еКЗа\,{еНv. З виIiористанняNl pecy,pciB Zootтt. Of]lce зб5. openTEST. SKype тощо з

дотриN,lаtlня},1 вll\{оги щодо rlадiйноi аJтентифiкаuii Bcix )'.Iасникiв ,га вiдповiдають зit
процед},ру атестацiI й об'ективнiсть iT рез\,,,tьтатiв.

4.З. Заступник директора з НР ск,цадас й оприлюднюю€ на web-cTopiHui коледжу розклад
атестацiТ Здобувачiв освiти в /tистаttцiйнолtу, ре;киrлi.

4,4. Засту,гrник директора з НР повiло]ч{ляс I.о,цовV

термiни роботи ЕК,

ЕК. членiв ЕК та злобувачiв освiти tlpo

Ё,

голiв та ск-цад},



'1.6. !окуп,lентацiю. яка потрiбНа для роботи екза\,Iенацiйноi. Ko1.1icit." l.отr,ють завiд},вачiденного вiддiлення i секретар kobricii: вони ж надсилають t_{i док},л,lенти головi та членам Екна ix корпоративнi е.гrекl-роннi 
"др..u не пiзнiше як за ДеНь до поLIатк). атестацii. До цихдоlсl,пIентi в н a.]l eil(aTb :

- витяГ iз r{аказУ директора ко,педжУ про затверд;{iеннЯ персоFlа-гIьно.о склад}' ЕК зiспецiа;tьностi (освiтньо-проtРесi йноi програм и ):

- список здобувачiв освiти. доп\,цених до скJадання :lтестацiйних iспитiв.
- роrппuдПрсlботи ЕК:

- екзаN.,Iенацiйнi ,rrатерiаrи (Ko\rл-leкcHi квалiфiкаЦiйнi завдання. у випадку коп.lп'ютерноготест},вання - TecToBi завдаrIrIя. програ'1а ква,ri(liкацiйного екзаNlенУ i ltритерii оцiнtованняПИсЬ\'IоВих ('гестових) вiдповiдей" розробленi цикловиN,Iи nori.ion," .; :::::_
заст',пникоN,I директора з НР. 

чIr,\JrvDrtlvlИ кUмtсlяN{И та затвердritенi

- зведена вiдоrtiсть про вI{коFIання. здоб),вача\,Iи ВИЩоi'освiти навLIальнОго план}' й одержанiниN,lи оцiнки з теоретичних дLIсциплiн. кl,рсових робir та практик.

4,7, Не пiзнitпе як за З днi до провеДення атесТацiйногО екзамен\.. членИ ЕК та здобувачiосвiтИ \IаtотЬ бl,ти зареестрованi на вiдповiДнох,1\ е,:Iекгронно\1\, pecl.pci.

4,8, Не пiзнiше як за день до проведення атестацiйного екзамену секретар ЕК узгодтt)rс iзздобуваче't освir,и його готовнiсть до проведення атестацiйного екзах,{ену,

4.9. У* день проведення атестаr{il:iного екзаN,Iен},. захист\, квшiсРiкацil,iноl. робот.и пiс.itявстанов"'ення вiдеозв'язку секретар Ек iнформус Bcix учасникiв ,,ро процед,Yр},Дrtстанцiйного контролю.

4.10. Члени ЕК органiзовl,rоть письN{ову частин\, екзаN,Iен), та проводять перевiркr, робiт.
4,11, IЗ результатами атестаЦii здоýl,gз,{1g освiтИ ознайоп,tлЮють череЗ електронну,пошт},.вайбер, iн,ltй N{есенджер тоtцо В лень проведення екза]чIен\, або не пiзнiше як наступногоробочого дня.

4,12, Результати кваrriфiкацiйного екза]чIену секретар Ек повинен зафiксувати в протоколахвстановленоi 
форпли.

4'1j' На ЗаВеРШеННЯ ТеРПliНl'РОбОТИ ЕК голова Koпricii готус е;lектронний звiт про роботу iнадси,цае його ceKpeTapeBi ЕК.
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1.14, Пiсля закiнчення карантинного перiоду cekpetap повинен
дI{ректора з НР звiт го.пови ЕК. а такоlI( протоколи ЕК. видру,куванi

подати в заступник),

й оформ.пенi вiдповiдгrо
до визначених \, коледтti виN,Iог.

4.15, Електроннi варiанти ква,iriс}iкачiйних робiт секретар
поштч бiблiсlтеttи ко,цедlli\,.

Koпricii надсилас на електронну

4,16, Г-арант ocBiTHboi гtрограп,tи, завiд},вачi вl,tпl,скових циклових комiсiй вiдловiдакlrь запрозорiсть i доступнiсть д,тя здобувача освiти форлrи проведення атестацiйного екзамену таоб'гцlц gбiс гь рез) л ьта гi в.

.i


