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 Вступна частина 

1. Додаток до Положення про організацію освітнього процесу в 

Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова (далі ‒ 

Додаток до положення) визначає основні засади провадження освітнього 

процесу в НПУ імені М.П.Драгоманова (далі – Університет) на період 

карантину і запроваджується з метою виконання освітніх програм і навчальних 

планів, надання студентам (слухачам), які  навчаються в Університеті, 

академічних і соціальних гарантій щодо здобуття якісної освіти у порядку, 

встановленому чинним законодавством України. 

2. Додаток до положення розроблено у відповідності до Законів України 

«Про освіту», «Про вищу освіту»; Положення про дистанційне навчання 

(затверджене наказом МОН України № 466 від 25.04.13), Постанов Кабінету 

міністрів України від 11.03.20 №211 та від 25.03.20 №239, наказу Міністерства 

освіт і науки України від 16.03.20 №406, листа Міністерства освіт і науки 

України від 27.03.20 №1/9-178,  Положення про організацію освітнього процесу 

в НПУ імені М. П. Драгоманова, затвердженого Вченою радою 31.10.19 

(протокол №4), Положення про екзаменаційну комісію НПУ імені М. П. 

Драгоманова, затвердженого Вченою радою 30.12.20 (протокол №9) та інших 

нормативних документів, які визначають умови організації освітнього процесу. 

 

Особливості організації освітнього процесу в Університеті  

на період карантину 

 

1. Організація освітнього процесу в Університеті на період карантину 

здійснюється шляхом запровадження дистанційних технологій навчання для 

студентів денної, вечірньої, заочної форм навчання. 

2. Освітній процес з використанням дистанційних технологій навчання  в 

Університеті здійснюється переважно в середовищі системи дистанційного 

навчання Moodle, платформи Google for Education, зокрема, її частині Google 

Classroom, та інших сервісів для дистанційного навчання, перелік яких 

наведений у Додатку 1 та організовується відповідно до робочих навчальних 

планів Університету та розкладу навчальних занять.  
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3. Тривалість навчання студентів (слухачів) з використанням 

дистанційних технологій навчання має бути не меншою, ніж це передбачено 

навчальним планом відповідного рівня підготовки і форми навчання.  

4. Для реалізації освітнього процесу з використанням дистанційних 

технологій навчання в Університеті працює Центр цифрових освітніх 

технологій, який здійснює організаційну та методичну підтримку навчального 

контенту. 

5. Освітній процес з використанням дистанційних технологій навчання в 

Університеті здійснюється у таких формах: самостійна робота, теоретична 

підготовка, практична підготовка, контрольні заходи. 

6. Основними видами навчальних занять з використанням дистанційних 

технологій навчання є: лекція, семінар, практичні заняття, лабораторні заняття, 

індивідуальні заняття та інші. 

7. Лекції, семінари, практичні, лабораторні та індивідуальні заняття 

проводяться зі студентами (слухачами) дистанційно у синхронному або 

асинхронному режимі відповідно до навчального плану та розкладу навчальних 

занять. 

8. Доступ до навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами 

освітнього процесу, які використовують дистанційні технології навчання під 

час навчальних занять забезпечується шляхом передачі відео-, аудіо-, графічної 

та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі. 

9. Практичні заняття, які передбачають виконання практичних 

(модульних контрольних) робіт, відбувається з використанням дистанційних 

технологій навчання у синхронному режимі, що визначається робочою 

програмою навчальної дисципліни. 

10. Лабораторні заняття в дистанційному режимі проводяться з 

використанням відповідних віртуальних тренажерів і лабораторій. В умовах 

неможливості ефективного проведення лабораторних занять за дистанційними 

технологіями в установленому порядку приймається рішення про перенесення 

їх на період завершення карантину. 



 4 

11. До інших видів навчальних занять при здійсненні навчального 

процесу можуть відноситись ділові ігри, виконання проектів у групах тощо. Ці 

види навчальних занять проводяться з використанням дистанційних технологій 

навчання у синхронному або асинхронному режимі, що визначається робочою 

програмою навчальної дисципліни. 

12. Поточний та підсумковий контроль на період карантину здійснюється 

за допомогою технологій дистанційного навчання у синхронному або 

асинхронному режимі, що визначається робочою програмою навчальної 

дисципліни, згідно з вимогами до організації та проведення контролю й 

оцінювання знань студентів, визначеними в «Положенні про організацію 

освітнього процесу в НПУ імені М. П. Драгоманова». Результати успішності 

студентів обов’язково вносяться до електронного журналу в «ПС-Студент» 

(http://nmu.npu.edu.ua/). 

13. Ліквідація студентами академзаборгованості організовується згідно 

розкладу в дистанційному режимі. Проєкт наказу про допуск до підсумкової 

випускної атестації та захисту кваліфікаційних робіт погоджується в 

електронному вигляді та надсилається на електронну пошту студентського 

відділу НМЦ (stud.v.nmc@npu.edu.ua). 

14. Розклади підсумкових семестрових атестацій формуються в           

«ПС-Розклад» та надсилаються в навчальних відділ НМЦ 

(navch.v.nmc@npu.edu.ua ) для аналізу та затвердження їх в дистанційному 

режимі. 

15. Проведення підсумкової семестрової атестації організовується згідно 

затверджених розкладів враховуючи, що заліки виставляються студентам за 

результатами оцінювання виконаних протягом семестру поточних завдань, а 

екзамени проводяться у формі тестів в дистанційному режимі в середовищі 

системи дистанційного навчання Moodle НПУ імені М.П. Драгоманова, 

розроблених відповідно до навчальних програм та затверджених в 

установленому порядку не пізніше 10 днів до початку сесії. 

 

 

http://nmu.npu.edu.ua/
mailto:stud.v.nmc@npu.edu.ua
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16. У разі неможливості організувати навчання за певними компонентами 

освітньої програми з використанням дистанційних технологій навчання, за 

поданням декана на підставі рішення Вченої ради факультету можуть бути 

внесені зміни до графіків навчального процесу для студентів невипускних 

курсів у частині перенесення навчальних та виробничих практик, обов’язкових 

аудиторних (лабораторних) занять, захистів курсових робіт, проведення 

заліково-екзаменаційної сесії на наступний навчальний рік. 

17. Контроль за виконанням викладачами навчального навантаження та 

індивідуальних навчальних планів студентів, розроблених на основі 

відповідних освітніх програм та навчального плану, здійснюють завідувачі 

кафедр та декани факультетів. Звіт про виконання навчального навантаження 

надсилається щомісячнов установлені терміни до навчального відділу НМЦ 

(navch.v.nmc@npu.edu.ua). 

18. Забезпечення організаційно-методичного супроводу підготовки 

електронних розкладів навчального процесу, підсумкової атестації студентів 

університету, контроль їх затвердження та виконання у відповідності до 

встановлених обсягів навчального навантаження здійснюється Навчально-

методичним центром Університету.  

19. Згідно з чинним законодавством науково-педагогічні працівники 

мають право обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу 

якість навчального процесу, виходячи з власних компетентностей та доступних 

технічних можливостей, враховуючи при цьому належну прозорість цих засобів 

навчання. 

20. Освітній процес з використанням дистанційних технологій навчання 

має бути збалансованим і давати студентам можливість якнайкраще досягти 

результатів навчання. Для цього варто підібрати відповідні форми, які не 

будуть обмежуватись виключно написанням письмових робіт. 

mailto:navch.v.nmc@npu.edu.ua
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Додаток 1 

Добірка сервісів для дистанційного навчання 

 

ПЛАТФОРМА НПУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА  

https://moodle.npu.edu.ua/ 

 

ДЕ ЧИТАТИ ПРО ДИСТАНЦІЙНУ ОСВІТУ? 

https://thedigital.gov.ua/news/servisi-distantsiynogo-navchannya-dlya-vchiteliv  

https://osvitoria.media 

https://nus.org.ua 

https://vseosvita.ua 

  

РЕСУРСИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МЕНТАЛЬНИХ МАП 

https://www.mindomo.com 

https://www.mindmeister.com 

https://coggle.it 

  

РЕСУРСИ ЗІ СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ 

https://www.canva.com 

https://prezi.com 

https://www.beautiful.ai 

  

РЕСУРСИ ЗІ СТВОРЕННЯ ТЕКСТІВ, ЗАВДАНЬ, ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ  

https://www.classtime.com/uk/ 

https://kahoot.com 

https://quizlet.com 

https://learningapps.org (платформа готових завдань з різних предметів) 

https://study-smile.com 

https://naurok.com.ua 

https://miyklas.com.ua 

  

МАТЕМАТИКА 

https://www.matific.com/ua/uk/home/  

https://disted.edu.vn.ua 

https://uk.khanacademy.org 

https://moodle.npu.edu.ua/
https://thedigital.gov.ua/news/servisi-distantsiynogo-navchannya-dlya-vchiteliv
https://osvitoria.media/
https://nus.org.ua/
https://vseosvita.ua/
https://www.mindomo.com/
https://www.mindmeister.com/
https://coggle.it/
https://www.canva.com/
https://prezi.com/
https://www.beautiful.ai/
https://www.classtime.com/uk/
https://kahoot.com/
https://quizlet.com/
https://learningapps.org/
https://study-smile.com/
https://naurok.com.ua/
https://miyklas.com.ua/
https://www.matific.com/ua/uk/home/
https://disted.edu.vn.ua/
https://uk.khanacademy.org/
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http://uklasi.com.ua 

http://formula.co.ua/uk 

https://vchy.com.ua 

  

МОЖЛИВІСТЬ НАКЛАДАТИ НА ВІДЕО ТЕСТИ АБО ІНШІ ЗАВДАННЯ  

https://ed.ted.com 

https://edpuzzle.com/?fbclid=IwAR3hsOxzcQ4vAU5vQV18N1Qj_FCLruB0Zagt7NB7o4q

ZZmho_5j0taw1EXM 

https://ru.islcollective.com  

  

ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЙ 

https://zoom.us 

https://hangouts.google.com 

https://www.skype.com/uk/ 

https://products.office.com/uk-ua/microsoft-teams/group-chat-software 

https://www.webex.com 

  

ІНСТРУМЕНТИ ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ, СТУДЕНТАМИ, СЛУХАЧАМИ 

https://www.classdojo.com  

https://classroom.google.com 

https://www.google.com/intl/ru_uA/docs/about/ 

https://ru.padlet.com 

  

ВІДКРИТІ РЕСУРСИ З ЕЛЕКТРОННИМИ ПІДРУЧНИКАМИ, РОЗРОБКАМИ 

УРОКІВ  

https://ua.mozaweb.com 

Код для безкоштовної реєстрації 

MOZ-PX-PBWX-TIDD-VIMY-TVRI-UFWG-UAEDPMOZA 

  

ВЕБІНАРИ З ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

1. Оксана Пасічник "Технічні особливості організації дистанційної освіти"  

2. Інна Большакова "Вебінар здорового глузду: медіаграмотність і критичне мислення" 

3. Юрій Гайдученко "Креативний контент дистанційного навчання" 

4. Ольга Питюр "Ефективний зворотний зв’язок онлайн: правила та інструменти"  

 

  

http://uklasi.com.ua/
http://formula.co.ua/uk
https://vchy.com.ua/
https://ed.ted.com/
https://edpuzzle.com/?fbclid=IwAR3hsOxzcQ4vAU5vQV18N1Qj_FCLruB0Zagt7NB7o4qZZmho_5j0taw1EXM
https://edpuzzle.com/?fbclid=IwAR3hsOxzcQ4vAU5vQV18N1Qj_FCLruB0Zagt7NB7o4qZZmho_5j0taw1EXM
https://zoom.us/
https://hangouts.google.com/
https://www.skype.com/uk/
https://products.office.com/uk-ua/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.webex.com/
https://www.classdojo.com/
https://classroom.google.com/
https://www.google.com/intl/ru_uA/docs/about/
https://ru.padlet.com/
https://ua.mozaweb.com/
https://thedigital.gov.ua/admin/news_post/240/%20https:/www.facebook.com/nus.org.ua/videos/255570002123049
https://youtu.be/gbTCBm-yroE
https://youtu.be/eoStfwwdFB0
https://youtu.be/4ptbWWfsjg0
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ІНТЕРАКТИВНІ ПОДОРОЖІ ТА ВИСТАВКИ 

https://ukrainewow.com (Ukraine Wow) 

https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/ (подорож українськими музеями просто 

неба) 

https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/pro-musey/virtualnyi-tur (прогулянка музеєм 

Ханенків) 

https://britishmuseum.withgoogle.com (екскурсія Британським музеєм) 

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne (Лувр) 

https://artsandculture.google.com (художні колекції з усього світу) 

https://www.staatsoperlive.com (Віденська опера) 

https://www.metopera.org (Метрополітен) 

https://www.facebook.com/frankotheatre/ (трансляції вистав театру Франка) 

https://www.youtube.com/channel/UCbNaKxi1j-Q5jWZDpJZp56g/featured (Ukrainer) 

https://wisecow.com.ua (лекції з культури, історії, журналістики) 

https://imagecomics.com/comics/read-first-issues (добірка коміксів) 

 

https://ukrainewow.com/
https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/
https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/pro-musey/virtualnyi-tur
https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://artsandculture.google.com/
https://www.staatsoperlive.com/
https://www.metopera.org/
https://www.facebook.com/frankotheatre/
https://www.youtube.com/channel/UCbNaKxi1j-Q5jWZDpJZp56g/featured
https://wisecow.com.ua/
https://imagecomics.com/comics/read-first-issues

