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1. Опис навчальної дисципліни 
Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 
ступінь 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість 
кредитів – 4 

Галузь знань 
01 Освіта / Педагогіка 

 
Вибіркова 

 
 

Спеціальність:  
011 Освітні, 

педагогічні науки 
 
 
 

 

Модулів – 2  
Рік підготовки 

 
Змістових 
модулів – 2 

 
1 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: проєкт 

Семестр  

 
2 Загальна кількість  

годин – 120 
 
 
Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 
Аудиторних – 2,5 
Самостійної 
роботи – 5 

 
Освітній рівень:  

Магістр 

Лекції  
20 

Практичні 
20 

Лабораторні  
 

Самостійна робота 
80 

Вид контролю: залік 
Передумови для вивчення дисципліни. Дисципліни, які мають бути вивчені 

раніше: комп’ютерно-інформаційні технології, педагогіка вищої школи. 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета викладання дисципліни «Організація дистанційного навчання» полягає в 

оволодінні фахівцями системою знань, умінь, що забезпечують реалізацію функцій 
дистанційного навчання, покладених на викладача в цілому, здійснення майбутніми фахівцями 
професійно-педагогічної комунікації на високому якісному рівні, можливість самореалізації й 
самовдосконалення здобувачів освіти через вербальні, невербальні засоби комунікації з точки 
зору  педагогічної діяльності педагога. 

Завдання вивчення дисципліни «Організація дистанційного навчання» – ознайомлення 
майбутніх педагогів з теоретичними основами процесу моделювання, розкриття особливостей 
організації освітнього процесу в закладах вищої освіти, формування вмінь моделювати освітню 
діяльність викладача, зміст вищої освіти, дидактичний процес у ЗВО. 

Основними завданнями дисципліни є формування системи теоретичних знань та 
практичних умінь : 

• огляд базових понять дистанційного навчання; 
• вивчення сучасного стану дистанційного навчання в Україні та світі; 
• ознайомлення  студентів  із  основними  дидактичними  засадами дистанційного 

навчання; 
• здобуття  практичних  навичок  роботи  у  середовищі  дистанційного навчання 

Google Classroom; 
• формування  у студентів під час  практичних  занять вміння застосовувати сучасні  

інформаційні  технології  у  ході  проектування  та  розробки дистанційних курсів; 
виконання функціональних обов’язків викладача вищої школи; 



• відповідального, творчого ставлення до педагогічної діяльності. 
3. Очікувані результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК): 
ЗК-2.  Здатність до  абстрактного  та  критичного  мислення, аналізу та синтезу, до розуміння 
причинно-наслідкових  зв’язків у предметній галузі. 
ЗК-4. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології 
ЗК-6. Здатність  до  виявлення,  окреслення  та  вирішення проблем; генерування нових ідей 
(креативність); до адаптації та діяльності у нових умовах 
ЗК-10. Здатність об’єктивно оцінювати та забезпечувати якість виконуваної діяльності. 

Фахові компетентності (ФК):  
ФК-3. Здатність до організації освітнього процесу з використанням сучасних засобів, форм і 
методів, методик та технологій; володіння методикою викладання фахових дисциплін. 
ФК-5. Здатність володіти інформаційно-комунікаційними технологіями та використовувати їх у 
професійній діяльності. 
ФК-7. Здатність до творчого і критичного мислення, інноваційної діяльності, приймати рішення  
у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності 

Програмні результати навчання 
ПРН-01. Критично осмислювати історичні й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні 
та світі; теоретичні завдання і практичні проблеми у професійній педагогічній діяльності з 
метою організації освітнього простору, розвитку особистого досвіду та майстерності. 
ПНР-07. Володіти сучасними методиками викладання фахових навчальних дисциплін у 
закладах вищої освіти, уміти застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших 
дисциплін, організувати дистанційну роботу здобувачів освіти. 
ПРН-08. Знати і застосовувати традиційні та інноваційні форми, методи, методики й 
технології організації освітнього процесу у вищій школі, зокрема й інформаційно-
комунікаційні технології. 

 
4.Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль1. Теоретико-методичні аспекти організації дистанційного 

навчання 
Тема 1. Поняття дистанційного та змішаного навчання 
Системи дистанційного навчання. Проблеми і перспективи дистанційного навчання у 

ЗВО. Технології дистанційного навчання у ЗВО: аксіологічно-правові засади. Основні аспекти 
впровадження дистанційної освіти. Дидактика, методика та організація дистанційного 
навчання. Організація і управління навчальним процесом у системі дистанційної освіти 
Тема 2. Дистанційне навчання як виклик сучасної університетської освіти 

Нормативні документи щодо впровадження дистанційного навчання у заклади освіти. 
Положення про дистанційне навчання. Вимоги до закладів вищої освіти 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. Сучасні аспекти дистанційного навчання. 
Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання 

Тема 3. Методологічні особливості дистанційного навчання.  
Методичне забезпечення дистанційного навчання у вищій школі. Особливості впровадження 
дистанційної форми навчання у ЗВО. Переваги дистанційного навчання в освітньо-виховному 
процесі. Інформаційна культура як чинник формування фахівця в умовах дистанційного 
навчання. Академічне консультування в умовах дистанційного навчання. Система підтримки 
дистанційного навчання як складової інформаційного середовища ЗВО. 

Тема 4. Теоретико-методичні аспекти організації дистанційного навчання.  
Засоби і методи дистанційного навчання. Методичні особливості дистанційного 

навчання. Освітньо-професійні технології та досвід впровадження у навчальних дисциплінах. 
Методологічні підходи до проектування дистанційних навчальних курсів. Принципи і прийоми 
розроблення навчальних матеріалів для дистанційних курсів із урахуванням психологічних 
закономірностей засвоєння знань. 



Тема 5. Дидактичні і технологічні основи дистанційного навчання.  
Дидактичні принципи дистанційного навчання. Технології організації дистанційного 

навчання. Проблеми і перспективи дистанційного навчання як складова інформаційного 
середовища ЗВО. Чотири підходи до організації дистанційної форми навчання. Проблеми і 
перспективи дистанційного навчання як складової інформаційного середовища ЗВО. 

Тема 6. Особливоості організації навчального процесу студентів дистанційної форми 
навчання в системі MOODLE.  

Аналіз застосування онлайн-сервісу GOOGLE CLASSROOM для організації 
дистанційного навчання. Організація дистанційного навчання студентів гуманітарних 
спеціальностей у педагогічних ЗВО. 
 

Змістовий модуль 2. Впровадження технологій дистанційного навчання в освітній 
процес ЗВО 

Тема 1. Теоретичні та методичні засади дистанційного навчання у системі 
неперервної освіти вчителів початкової школи.  

Організація дистанційної освіти майбутніх учителів початкової школи на основі хмарних 
технологій. Сервіси Інтернет для дистанційного навчання у процесі професійної підготовки 
майбутніх учителів. Інформаційна культура як чинник формування фахівця в умовах 
дистанційного навчання. Дистанційна форма навчання : мотивація здобувачів вищої освіти та 
шляхи її підвищення. Можливості дистанційного навчання щодо забезпечення ефективності 
взаємодії студентів та викладачів.  

Тема 2. Умови впровадження технологій дистанційного навчання в освітній процес 
ЗВО.  

Розвиток науково-педагогічного забезпечення дистанційного навчання в ЗВО. 
Використання хмароорієнтованих технологій в умовах дистанційного навчання. Проблеми та 
перспективи впровадження технологій дистанційної освіти у навчальний процес. Світовий 
досвід організації університетської системи дистанційного навчання. 

Тема 3. Самостійна робота студентів у середовищі дистанційного навчання 
MOODLE.  

Організація самостійної роботи здобувачів освіти в системі змішаного та дистанційного 
навчання. Структурно-змістова модель методичного супроводу самостійної роботи в умовах 
дистанційного навчання. 
Контроль якості самостійного засвоєння навчального матеріалу студентів в умовах вищої 
дистанційної освіти. 

Тема 4. Системи дистанційного навчання на сучасному етапі.  
Аналіз сучасних платформ дистанційного навчання. Тенденції розвитку складових 

частин організації дистанційного навчання. Концептуальні теорії дистанційного навчання у 
світовій практиці. Організація дистанційного навчання в країнах Європейського Союзу. 
Британський досвід дистанційного навчання. Стан технології та перспективи дистанційного 
навчання у вищій освіті України. 
 

.Структура навчальної дисципліни 
 

 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість  годин 
денна форма навчання 

усього у тому числі 
л. п.  лаб. інд. с.р.  

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні аспекти організації дистанційного 
навчання.  
Тема 1. Поняття дистанційного 
та змішаного навчання 

14 2 2   10 



Тема 2. Дистанційне навчання як 
виклик сучасної 
університетської освіти 

14 2 2    

Тема 3. Методологічні 
особливості дистанційного 
навчання.  

14 2 2   10 

Тема 4. Теоретико-методичні 
аспекти організації 
дистанційного навчання 

14 2 2   10 

Тема 5. Дидактичні і 
технологічні основи 
дистанційного навчання 

14 2 2   10 

Тема 6. Особливоості організації 
навчального процесу студентів 
дистанційної форми навчання в 
системі MOODLE, Google 
Classroom. 

14 2 2   10 

Разом за змістовим модулем 1 74 12 12   50 

Змістовий модуль 2. Впровадження технологій дистанційного навчання в освітній 
процес ЗВО 
Тема 1. Теоретичні та методичні 
засади дистанційного навчання у 
системі неперервної освіти 
вчителів початкової школи 

14 2 2   10 

Тема 2. Умови впровадження 
технологій дистанційного 
навчання в освітній процес ЗВО 

4 2 2    

Тема 3. Організація самостійної 
роботи студентів засобами 
дистанційного навчання.   

4 2 2    

Тема 4. Системи дистанційного 
навчання на сучасному етапі.  14 2 2   10 

Разом за змістовим модулем 2 36 8 8   20 
Усього годин 110 20 20   70 

Модуль 2 

ІНДЗ 10     10 

Усього годин 120 20 20   80 
 

6. Теми практичних занять  
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 «Навчальна хмара» як засіб здійснення навчального процесу з 
використанням технологій дистанційного навчання. 

2 

2 Психолого-педагогічні засади організації самостійної навчальної 
роботи студентів на заняттях із дистанційного навчання. 

2 

3 Психолого-дидактичні умови управління пізнавальною діяльністю 
студентів при дистанційному навчанні.  

2 

4 Психологічні особливості, педагогічна культура викладача, його 
взаємодія на заняттях із дистанційного навчання. 

2 

5 Тьюторство в системі дистанційного навчання. Організація діяльності 
тьютора в системі дистанційного навчання 

2 

6 Психологічні основи дистанційного навчання. Особливості впливу 2 



дистанційного навчання на психіку студента та викладача 
7 Дистанційне навчання як педагогічна технологія в підготовці вчителя 

початкової школи 2 

8 Психолого-педагогічні проблеми готовності викладача до 
впровадження дистанційного навчання. 2 

9 Особливості застосування вебінарів у процесі дистанційного 
навчання. 2 

10 Світові моделі університетської освіти в системі дистанційного 
навчання. 2 

 Разом 20 
 

 
7. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Поняття дистанційного та змішаного навчання 10 
2 Методологічні особливості дистанційного навчання. 10 
3 Теоретико-методичні аспекти організації дистанційного навчання 10 
4 Дидактичні і технологічні основи дистанційного навчання 10 
5 Особливоості організації навчального процесу студентів дистанційної 

форми навчання в системі MOODLE, Google Classroom. 
10 

6 Теоретичні та методичні засади дистанційного навчання у системі 
неперервної освіти вчителів початкової школи 

10 

7 Системи дистанційного навчання на сучасному етапі. 10 
8 ІНДЗ 10 
 Разом 80  

 
8. Індивідуальні завдання 

Створення навчального міні-курсу на платформі Google Classroom. 
 

9. Методи навчання 
МН1–словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2–практичний метод (практичні заняття); 
МН3–наочний метод (метод ілюстрацій ); 
МН4–робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 
анотування, складання реферату); 
МН5–відео метод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні тощо); 
МН6–самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН7–індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. 
 

10. Методи оцінювання  
МО2–усне або письмове опитування; 
МО4–тестування; 
МО5–командні проєкти; 
МО6–реферати, есе; 
МО7–презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
МО9–захист  практичних робіт; 
МО10–залік. 
 
11. Засоби діагностики результатів навчання: залік, тести, проекти, реферати, 
презентації результатів виконаних завдань. 
 
 

 



12 Критерії оцінювання результатів навчання 
Сума 

балів за 
100- 

бальною 
шкалою 

Оцінка 
в 

ЄКТС  

Значення 
оцінки 
ЄКТС 

Критерії оцінювання  Рівень  

компетентності 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

екзамен  залік 

 

 

 

 

 

90-100 

 
 
 
 
 

А 

 
 
 
 
 

відмінно 

здобувач вищої освіти 
виявляє особливі творчі 
здібності, вміє самостійно 
здобувати знання, без 
допомоги викладача 
знаходить і опрацьовує 
необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті 
знання і вміння для 
прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує 
відповіді, самостійно 
розкриває власні здібності  

 
 
 
 
 

Високий 
(творчий) 

 
 
 

 
 

відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зарахо- 
вано 

82-89 В добре здобувач вищої освіти 
вільно володіє теоретичним 
матеріалу, застосовує його 
на практиці, вільно 
розв'язує вправи і задачі у 
стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє 
допущені помилки, 
кількість яких незначна  

 
 
 
 
 
 
 
 

Достатній 
(конструктивно-

варіативний)  

 
 
 
 
 
 
 
 

добре 
74-81 С добре здобувач вищої освіти вміє 

зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати 
інформацію під 
керівництвом викладача, 
загалом самостійно 
застосовувати її на 
практиці; контролювати 
власну діяльність; 
виправляти помилки, з-
поміж яких є суттєві, 
добирати аргументи для 
підтвердження думок  

64-73 D задовільно здобувач вищої освіти 
відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, 
виявляє знання і розуміння 
основних положень, за 
допомогою викладача може 
аналізувати навчальний 
матеріал, виправляти 
помилки, з-поміж яких є 
значна кількість суттєвих  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Середній 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задовіль-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зарахо-



60-63 E задовільно здобувач вищої освіти 
володіє навчальним 
матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, 
значну частину його 
відтворює на 
репродуктивному рівні  

(репродуктивний)  но вано 

35-59 FX незадовільно 
з можливістю 

повторного 
складання 

семестрового 
контролю  

здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на рівні 
окремих фрагментів, що 
становлять незначну 
частину навчального 
матеріалу  

 
 
 
 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний)  

 
 
 
 
 
незадовільно 

 
 
 
 

не 
зарахова-

но 
1-34 F незадовільно 

з 
обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на рівні 
елементарного розпізнання 
і відтворення окремих 
фактів, елементів, об'єктів  

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 
(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 
оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної 
роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ та оцінка 
за екзамен.  

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 ІНДЗ 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т1 Т2 Т3 Т4  10 100 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  
Модульний контроль – 5 Модульний контроль – 5 

 
№ з.п. Вид навчальної діяльності Оціночні бали Кількість балів 

Т1 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т2 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т3 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т4 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т5 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 



Т6 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Модульний контроль ( тестування)  
5 5 

Т7 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т8 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т9 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т10 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Модульний контроль (контрольна робота) 5 5 
ІНДЗ: 
Проєкт на тему «Створення навчального міні-курсу на 
платформі Google Classroom. 

 
10 10 

Разом 100 100 
 

14. Методичне забезпечення. 
1. Робоча програма навчальної дисципліни. 
2. Силабус. 
3. Навчальні посібники. 
4. Освітній контент: 
- Опорні конспекти лекцій; 
- Методичні рекомендації для проведення практичних і лабораторних занять; 
- Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти; 
- Пакети завдань для контрольних заходів, екзамену. 
5. Візуальний супровід дисципліни. 

 
15. Питання для підготовки до підсумкового контролю 
1. Місце і роль дисципліни «Організація дистанційного навчання» у навчально-
виховному процесі ЗВО. 
2. Поняття дистанційного навчання (ДН). 
3. Історія розвитку ДН. 
4. Переваги та недоліки ДН. 
5. Психолого-педагогічні особливості дистанційної освіти. 
6. Витоки й основні віхи становлення дистанційного навчання.  
7. Інтернет та його роль у сучасному суспільстві, його чинники. 
8. Мотивація студентів у процесі дистанційного навчання.  
9. Нормативно-методичне забезпечення дисципліни. 
10. Принцип навчання на високому рівні складності.  
11. Принцип науковості. 
12. Принцип колективізму та індивідуального підходу.  
13. Принцип проблемності.  



14. Принцип єдності освітньої та виховної системи. 
15. Викладач дистанційного навчання та його функції. 
16. Тьютор - викладач-консультант. 
17. Сутність, складові та зміст ДН. 
18. Педагогічна техніка, особливості її прояву в діяльності викладача ДН.  
19. Електронний підручник. 
20. Сутність і методологічні засади дистанційного навчання.  
21. Рушійні сили, логіка навчального  процесу.  
22. Структура процесу оволодіння ЗУНами. 
23. Контроль якості ДН.  
24. Основні поняття теорії педагогічних вимірів та тестології.  
25. Різні психологічні бар'єри спілкування.  
26. Менеджмент організації дистанційного навчання.  
27. Принципи проектування оптимальної моделі організації дистанційного навчання. 
28. Роль самостійної роботи студентів на заняттях дистанційного навчання.  
29. Психолого-педагогічні засади організації самостійної роботи студентів. 
30. Авторські та суміжні права. 
31. Поняття про авторські та суміжні права. Забезпечення дотримання авторських прав. 
32. Найвідоміші каталоги та їх адреси в мережі Інтернет.  
33. Найвідоміші пошукові системи та їх адреси в мережі Інтернет.  
34. Електронна бібліотека. 
35. Платформи організації дистанційного навчання. 
36. Платформа організації дистанційного навчання Google Classroom. 
 

 16. Рекомендована література 
Основна 

1. Антонов В. М. Дистанційне навчання: підручник. Херсон: Видавничий центр 
«Штрихт», 2011. 160 с.  

2. Авшенюк Н. М. Кудін В. О. Огієнко О. І. Постригач Н. О. Пуховська Л. П. 
Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому 
просторі: монографія. Київ : Педагогічна думка, 2011. 232 с. 

3. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монограф. Київ : Атіка, 
2009. 684 с. 

4. Вишнівський В.В., Гніденко М.П., Гайдур Г.І., Ільїн О.О. Організація дистанційного 
навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів: 
навчальний посібник. Київ: ДУТ, 2014. 140 с. [Web-ресурс]. URL: 
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_786_40131752.pdf.  

5. Кадемія М. Ю., Шахіна І. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному 
процесі: навч. посібник. Вінниця: ТОВ «Планер». 2011. 220 с  

6. Кухаренко В.М., Березенська С.М., Бугайчук К.Л. Теорія та практика змішаного 
навчання: монографія / за ред. В.М. Кухаренка. Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 
2016. 284 с. 

7. Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання. Андрєєв К. та ін.; за ред. 
О. О Андрєєва, В. М. Кухаренка. Харків: Міськдрук, 2013. 212 с.  

 
Допоміжна 
1. Кадемія М. Ю., Козяр В. М., Кобися В. М., Коваль М. С. Соціальні сервіси Веб 2.0 і 

Веб 3.0. у навчальній діяльності: навч. посібник. Вінниця: ТОВ «Планер», 2010. 230 с.  
2. Комп'ютерні технології в освіті: навч. посібн. / Ю. С. Жарких, С  В.Лисоченко, Б. Б. 

Сусь, О. В. Третяк. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. 239 с. 
3. Михайліченко М.В., Рудик Я.М. Освітні технології: навч.посібник. Київ: ЦП 

«КОМПРИНТ», 2016. 583 с.  
4. Огієнко О. І. Дистанційна педагогічна освіта: зарубіжний та вітчизняний досвід. 

Методичні рекомендації // Національна академія педагогічних наук України, Інститут 
педагогічної освіти і освіти дорослих, 2012. 75 с. 



URL:http://ipood.com.ua/data/NDR/Information_techn ology/2012_Ogienko_recomend.pdf 
5. Положення про дистанційне навчання. Затверджене наказом МОН України №466 від 

25.04.2013. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.  
6. Про затвердження Положення про електронний підручник: Наказ МОН України від 

24.05. 2018 р. за № 621/32073 (зміни від 29.05.2019 р. за № 748).  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-18#n14. 

7. Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси: Наказ МОН України 
від 01.10.2012 № 1060 (зміни від 29.05.2019 р. за № 749). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12.  

8. Сиротенко Н.Г., Столяревська А.Л. Теорія та практика змішаного навчання: 
Монографія (2016) [Електронний ресурс]. URL: 
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta 
_praktyka_2016.pdf 

9. Триус Ю. В., Герасименко І. В., Франчук В. М. Система електронного навчання ВНЗ 
на базі MOODLE: Методичний посібник. Черкаси, 2012. 220 с. 

 
18. Інформаційні  (інтернет) ресурси 

1. http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3757 
2.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#Text 
3. https://www.classroom.google.com 
4. https://zoom.us 
5. http://www.moodle.or 
6. https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/ 
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Рівненський державний гуманітарний університет 

Інститут психології та педагогіки 

Педагогічний факультет 

Кафедра педагогіки початкової освіти 

 

 

Назва дисципліни Організація дистанційного навчання 

Загальна кількість кредитів та кількість 
годин для вивчення дисципліни 

4 кредитів / 120 годин 

Вид підсумкового контролю залік 

Викладач(і) Бричок Світлана Борисівна 

Про файл викладача на сайті кафедри http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-
naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/83-
brichok-svitlana-borisivna 
 E-mail викладача: svitlana.brychok@rshu.edu.ua 

Посилання на освітній контент 
дисципліни в CMS Moodle (за 
наявності) або на іншому ресурсі 

 

Мова викладання українська 

Консультації Очні консультації: 3 год.  
 Вівторок 10.00-13.00 
 
Онлайн-консультації:3 год. 
П’ятниця 14.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/83-brichok-svitlana-borisivna
http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/83-brichok-svitlana-borisivna
http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/83-brichok-svitlana-borisivna


Цілі навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни «Організація дистанційного навчання» полягає в 
оволодінні фахівцями системою знань, умінь, що забезпечують реалізацію функцій 
дистанційного навчання, покладених на викладача в цілому, здійснення майбутніми фахівцями 
професійно-педагогічної комунікації на високому якісному рівні, можливість самореалізації й 
самовдосконалення здобувачів освіти через вербальні, невербальні засоби комунікації з точки 
зору  педагогічної діяльності педагога. 

Завдання вивчення дисципліни «Організація дистанційного навчання» – ознайомлення 
майбутніх педагогів з теоретичними основами процесу моделювання, розкриття особливостей 
організації освітнього процесу в закладах вищої освіти, формування вмінь моделювати освітню 
діяльність викладача, зміст вищої освіти, дидактичний процес у ЗВО. 

Основними завданнями дисципліни є формування системи теоретичних знань та 
практичних умінь : 

• огляд базових понять дистанційного навчання; 
• вивчення сучасного стану дистанційного навчання в Україні та світі; 
• ознайомлення  студентів  із  основними  дидактичними  засадами дистанційного 

навчання; 
• здобуття  практичних  навичок  роботи  у  середовищі  дистанційного навчання 

Google Classroom; 
• формування  у студентів під час  практичних  занять вміння застосовувати сучасні  

інформаційні  технології  у  ході  проектування  та  розробки дистанційних курсів; 
виконання функціональних обов’язків викладача вищої школи; 

• відповідального, творчого ставлення до педагогічної діяльності. 
 

Загальні компетентності (ЗК): 
ЗК-2.  Здатність до  абстрактного  та  критичного  мислення, аналізу та синтезу, до розуміння 
причинно-наслідкових  зв’язків у предметній галузі. 
ЗК-4. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології 
ЗК-6. Здатність  до  виявлення,  окреслення  та  вирішення проблем; генерування нових ідей 
(креативність); до адаптації та діяльності у нових умовах 
ЗК-10. Здатність об’єктивно оцінювати та забезпечувати якість виконуваної діяльності. 
 

 
Фахові компетентності (ФК): 

ФК-3. Здатність до організації освітнього процесу з використанням сучасних засобів, форм і 
методів, методик та технологій; володіння методикою викладання фахових дисциплін. 
ФК-5. Здатність володіти інформаційно-комунікаційними технологіями та використовувати їх у 
професійній діяльності. 

ФК-7. Здатність до творчого і критичного мислення, інноваційної діяльності, приймати рішення  
у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності 

 
Програмні результати навчання 

ПРН-01. Критично осмислювати історичні й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні 
та світі; теоретичні завдання і практичні проблеми у професійній педагогічній діяльності з 
метою організації освітнього простору, розвитку особистого досвіду та майстерності. 
ПНР-07. Володіти сучасними методиками викладання фахових навчальних дисциплін у 
закладах вищої освіти, уміти застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших 
дисциплін, організувати дистанційну роботу здобувачів освіти. 



ПРН-08. Знати і застосовувати традиційні та інноваційні форми, методи, методики й 
технології організації освітнього процесу у вищій школі, зокрема й інформаційно-
комунікаційні технології. 

Передумови вивчення дисципліни для формування програмних результатів навчання 
та компетентностей 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Організація дистанційного навчання» значно 
підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких дисциплін як : 
«Комп’ютерно-інформаційні технології», «Педагогіка вищої школи», Філософія», «Педагогіка», 
«Психологія»; 

Мотивація здобувачів освіти: зорієнтована на вмотивованість щодо майбутньої 
професійної діяльності; підкріплюється завдяки використанню сучасних форм та інтерактивних 
методів, інтерактивно-комунікаційних технологій навчання під час лекційних, практичних і 
лабораторних занять. 

Спільна (групова) діяльність реалізується під час практичних та лабораторних занять, що 
базується на інтерактивній взаємодії учасників освітнього процесу. 

Самостійна діяльність здобувачів вищої освіти передбачає опрацювання нормативно-
правових документів, основної та додаткової літератури, інформаційних ресурсів, виконання 
ІНДЗ, підготовку до практичних та лабораторних занять. 

 

Перелік тем 

Змістовий модуль1. 

Теоретико-методичні аспекти організації дистанційного навчання 

Тема 1. Поняття дистанційного та змішаного навчання 

Системи дистанційного навчання. Проблеми і перспективи дистанційного навчання у 
ЗВО. Технології дистанційного навчання у ЗВО: аксіологічно-правові засади. Основні аспекти 
впровадження дистанційної освіти. Дидактика, методика та організація дистанційного 
навчання. Організація і управління навчальним процесом у системі дистанційної освіти 

Тема 2. Дистанційне навчання як виклик сучасної університетської освіти 

Нормативні документи щодо впровадження дистанційного навчання у заклади освіти. 
Положення про дистанційне навчання. Вимоги до закладів вищої освіти 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. Сучасні аспекти дистанційного навчання. 
Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання 

Тема 3. Методологічні особливості дистанційного навчання.  

Методичне забезпечення дистанційного навчання у вищій школі. Особливості впровадження 
дистанційної форми навчання у ЗВО. Переваги дистанційного навчання в освітньо-виховному 
процесі. Інформаційна культура як чинник формування фахівця в умовах дистанційного 
навчання. Академічне консультування в умовах дистанційного навчання. Система підтримки 
дистанційного навчання як складової інформаційного середовища ЗВО. 



Тема 4. Теоретико-методичні аспекти організації дистанційного навчання.  

Засоби і методи дистанційного навчання. Методичні особливості дистанційного 
навчання. Освітньо-професійні технології та досвід впровадження у навчальних дисциплінах. 
Методологічні підходи до проектування дистанційних навчальних курсів. Принципи і прийоми 
розроблення навчальних матеріалів для дистанційних курсів із урахуванням психологічних 
закономірностей засвоєння знань. 

Тема 5. Дидактичні і технологічні основи дистанційного навчання.  

Дидактичні принципи дистанційного навчання. Технології організації дистанційного 
навчання. Проблеми і перспективи дистанційного навчання як складова інформаційного 
середовища ЗВО. Чотири підходи до організації дистанційної форми навчання. Проблеми і 
перспективи дистанційного навчання як складової інформаційного середовища ЗВО. 

Тема 6. Особливоості організації навчального процесу студентів дистанційної форми 
навчання в системі MOODLE.  

Аналіз застосування онлайн-сервісу GOOGLE CLASSROOM для організації 
дистанційного навчання. Організація дистанційного навчання студентів гуманітарних 
спеціальностей у педагогічних ЗВО. 

 

Змістовий модуль 2. 

Впровадження технологій дистанційного навчання в освітній процес ЗВО 

Тема 1. Теоретичні та методичні засади дистанційного навчання у системі 
неперервної освіти вчителів початкової школи.  

Організація дистанційної освіти майбутніх учителів початкової школи на основі хмарних 
технологій. Сервіси Інтернет для дистанційного навчання у процесі професійної підготовки 
майбутніх учителів. Інформаційна культура як чинник формування фахівця в умовах 
дистанційного навчання. Дистанційна форма навчання : мотивація здобувачів вищої освіти та 
шляхи її підвищення. Можливості дистанційного навчання щодо забезпечення ефективності 
взаємодії студентів та викладачів.  

Тема 2. Умови впровадження технологій дистанційного навчання в освітній процес 
ЗВО.  

Розвиток науково-педагогічного забезпечення дистанційного навчання в ЗВО. 
Використання хмароорієнтованих технологій в умовах дистанційного навчання. Проблеми та 
перспективи впровадження технологій дистанційної освіти у навчальний процес. Світовий 
досвід організації університетської системи дистанційного навчання. 

Тема 3. Організація самостійної роботи студентів засобами дистанційного 
навчання.   

Самостійна робота студентів у середовищі дистанційного навчання MOODLE. 
Організація самостійної роботи здобувачів освіти в системі змішаного та дистанційного 
навчання. Структурно-змістова модель методичного супроводу самостійної роботи в умовах 
дистанційного навчання. 



Контроль якості самостійного засвоєння навчального матеріалу студентів в умовах вищої 
дистанційної освіти. 

Тема 4. Системи дистанційного навчання на сучасному етапі.  

Аналіз сучасних платформ дистанційного навчання. Тенденції розвитку складових 
частин організації дистанційного навчання. Концептуальні теорії дистанційного навчання у 
світовій практиці. Організація дистанційного навчання в країнах Європейського Союзу. 
Британський досвід дистанційного навчання. Стан технології та перспективи дистанційного 
навчання у вищій освіті України. 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна література 

1. Антонов В. М. Дистанційне навчання: підручник. Херсон: Видавничий центр 
«Штрихт», 2011. 160 с.  

2. Авшенюк Н. М. Кудін В. О. Огієнко О. І. Постригач Н. О. Пуховська Л. П. 
Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому 
просторі: монографія. Київ : Педагогічна думка, 2011. 232 с. 

3. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монограф. Київ : Атіка, 
2009. 684 с. 

4. Вишнівський В.В., Гніденко М.П., Гайдур Г.І., Ільїн О.О. Організація дистанційного 
навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів: 
навчальний посібник. Київ: ДУТ, 2014. 140 с. [Web-ресурс]. URL: 
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_786_40131752.pdf.  

5. Кадемія М. Ю., Шахіна І. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному 
процесі: навч. посібник. Вінниця: ТОВ «Планер». 2011. 220 с  

6. Кухаренко В.М., Березенська С.М., Бугайчук К.Л. Теорія та практика змішаного 
навчання: монографія / за ред. В.М. Кухаренка. Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 
2016. 284 с. 

7. Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання. Андрєєв К. та ін.; за ред. 
О. О Андрєєва, В. М. Кухаренка. Харків: Міськдрук, 2013. 212 с.  

 
Допоміжна 
1. Кадемія М. Ю., Козяр В. М., Кобися В. М., Коваль М. С. Соціальні сервіси Веб 2.0 і 

Веб 3.0. у навчальній діяльності: навч. посібник. Вінниця: ТОВ «Планер», 2010. 230 с.  
2. Комп'ютерні технології в освіті: навч. посібн. / Ю. С. Жарких, С  В.Лисоченко, Б. Б. 

Сусь, О. В. Третяк. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. 239 с. 
3. Михайліченко М.В., Рудик Я.М. Освітні технології: навч.посібник. Київ: ЦП 

«КОМПРИНТ», 2016. 583 с.  
4. Огієнко О. І. Дистанційна педагогічна освіта: зарубіжний та вітчизняний досвід. 

Методичні рекомендації // Національна академія педагогічних наук України, Інститут 
педагогічної освіти і освіти дорослих, 2012. 75 с. 
URL:http://ipood.com.ua/data/NDR/Information_techn ology/2012_Ogienko_recomend.pdf 

5. Положення про дистанційне навчання. Затверджене наказом МОН України №466 від 
25.04.2013. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.  

6. Про затвердження Положення про електронний підручник: Наказ МОН України від 
24.05. 2018 р. за № 621/32073 (зміни від 29.05.2019 р. за № 748).  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-18#n14. 
7. Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси: Наказ МОН України 

від 01.10.2012 № 1060 (зміни від 29.05.2019 р. за № 749). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-18#n14


8. Сиротенко Н.Г., Столяревська А.Л. Теорія та практика змішаного навчання: 
Монографія (2016) [Електронний ресурс]. URL: 
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta 
_praktyka_2016.pdf 

9. Триус Ю. В., Герасименко І. В., Франчук В. М. Система електронного навчання ВНЗ 
на базі MOODLE: Методичний посібник. Черкаси, 2012. 220 с. 

 
18. Інформаційні  (інтернет) ресурси 

1. http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3757 
2.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#Text 
3. https://www.classroom.google.com 
4. https://zoom.us 
5. http://www.moodle.or 
6. https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/ 

 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Ноутбук, мобільний телефон з підключенням до Інтернет, мультимедійний проєктор, екран 
для: 

• комунікації та опитувань 
• виконання домашніх завдань 
• виконання завдань самостійної роботи 
• проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль) 
• унаочнення лекційних занять. 

 

Види та методи навчання і оцінювання 
 

Код 
компетентн
ості (згідно 
з ОПП) 

Назва 
компетентності 

Код 
ПРН 

Нава ПРН Метод 
навчання 

Методи 
оцінювання 
результатів 
навчання 

ЗК-2 Здатність до 
абстрактного та 
критичного 
мислення, аналізу та 
синтезу, до 
розуміння причинно-
наслідкових зв’язків у 
предметній галузі. 

ПРН-01 Критично 
осмислювати 
історичні й 
сучасні 
тенденції 
розвитку вищої 
освіти в 
Україні та 
світі; 
теоретичні 
завдання і 
практичні 
проблеми у 
професійній 
педагогічній 
діяльності з 
метою 
організації 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta%20_praktyka_2016.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta%20_praktyka_2016.pdf
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3757
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#Text
https://www.classroom.google.com/
https://zoom.us/
http://www.moodle.or/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/


освітнього 
простору, 
розвитку 
особистого 
досвіду та 
майстерності. 

ЗК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здатність 
використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології 

 

 

 

 

 

ПРН-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Володіти 
сучасними 
методиками 
викладання 
фахових 
навчальних 
дисциплін у 
закладах вищої 
освіти, уміти 
застосовувати 
системний 
підхід, 
інтегруючи 
знання з інших 
дисциплін, 
організувати 
дистанційну 
роботу 
здобувачів 
освіти 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

ЗК-6 

 

Здатність  до  
виявлення,  
окреслення  та  
вирішення проблем; 
генерування нових 
ідей (креативність); 
до адаптації та 
діяльності у нових 
умовах 
 

ПРН-08 

 

 

 

 

 

 

Знати і 
застосовувати 
традиційні та 
інноваційні 
форми, 
методи, 
методики й 
технології 
організації 
освітнього 
процесу у 
вищій школі, 
зокрема й 
інформаційно-
комунікаційні 
технології 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 



ЗК-10 Здатність об’єктивно 
оцінювати та 
забезпечувати якість 
виконуваної 
діяльності. 

ПРН-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критично 
осмислювати 
історичні й 
сучасні 
тенденції 
розвитку вищої 
освіти в 
Україні та 
світі; 
теоретичні 
завдання і 
практичні 
проблеми у 
професійній 
педагогічній 
діяльності з 
метою 
організації 
освітнього 
простору, 
розвитку 
особистого 
досвіду та 
майстерності 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

ПРН-07 Володіти 
сучасними 
методиками 
викладання 
фахових 
навчальних 
дисциплін у 
закладах вищої 
освіти, уміти 
застосовувати 
системний 
підхід, 
інтегруючи 
знання з інших 
дисциплін, 
організувати 
дистанційну 
роботу 
здобувачів 
освіти 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

ПРН 08 Знати і 
застосовувати 
традиційні та 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 



інноваційні 
форми, 
методи, 
методики й 
технології 
організації 
освітнього 
процесу у 
вищій школі, 
зокрема й 
інформаційно-
комунікаційні 
технології 

МН7 МО10 

ФК-3 Здатність до 
організації 
освітнього процесу з 
використанням 
сучасних засобів, 
форм і методів, 
методик та 
технологій; 
володіння 
методикою 
викладання фахових 
дисциплін. 

ПРН-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Володіти 
сучасними 
методиками 
викладання 
фахових 
навчальних 
дисциплін у 
закладах вищої 
освіти, уміти 
застосовувати 
системний 
підхід, 
інтегруючи 
знання з інших 
дисциплін, 
організувати 
дистанційну 
роботу 
здобувачів 
освіти. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

ПРН-08 Знати і 
застосовувати 
традиційні та 
інноваційні 
форми, 
методи, 
методики й 
технології 
організації 
освітнього 
процесу у 
вищій школі, 
зокрема й 
інформаційно-

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 



комунікаційні 
технології 

ФК-5 Здатність володіти 
інформаційно-
комунікаційними 
технологіями та 
використовувати їх у 
професійній 
діяльності. 

ПРН-07 Володіти 
сучасними 
методиками 
викладання 
фахових 
навчальних 
дисциплін у 
закладах вищої 
освіти, уміти 
застосовувати 
системний 
підхід, 
інтегруючи 
знання з інших 
дисциплін, 
організувати 
дистанційну 
роботу 
здобувачів 
освіти. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

ФК-7 Здатність до 
творчого і 
критичного 
мислення, 
інноваційної 
діяльності, приймати 
рішення  у складних і 
непередбачуваних 
умовах, адаптуватися 
до нових ситуацій 
професійної 
діяльності 

 

ПРН-08 Знати і 
застосовувати 
традиційні та 
інноваційні 
форми, 
методи, 
методики й 
технології 
організації 
освітнього 
процесу у 
вищій школі, 
зокрема й 
інформаційно-
комунікаційні 
технології 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

 
МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1–словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2–практичний метод (практичні заняття); 
МН3–наочний метод (метод ілюстрацій ); 
МН4–робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 
анотування, складання реферату); 



МН5–відео метод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні тощо); 
МН6–самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН7–індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. 
 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 
 МО2–усне або письмове опитування; 
МО4–тестування; 
МО5–командні проєкти; 
МО6–реферати, есе; 
МО7–презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
МО9–захист  практичних робіт; 
МО10–залік. 

 
Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти під час вивчення 

дисципліни «Організація дистанційного навчання» 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т1 Т2 Т3 Т4 10 

 
100 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Модульний контроль – 5 Модульний контроль – 5 

 
№ з.п. Вид навчальної діяльності Оціночні бали Кількість балів 

Т1 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т2 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т3 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т4 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т5 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т6 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Модульний контроль ( тестування)  
5 5 



Т7 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т8 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т9 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т10 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Модульний контроль (контрольна робота) 5 5 
ІНДЗ: 
Проєкт на тему «Створення навчального міні-курсу на 
платформі Google Classroom».. 

 
10 10 

Разом 100 100 
 

Система та критерії оцінювання в РДГУ 
Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів 

за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні 
дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно з Положенням 
про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та критеріями: 

 
Суми 
балів 

за 100- 
бально

 

 
Оцінк

а в 
ЄКТС 

 
Значенн
я оцінки 

ЄКТС 

 
 

Критерії оцінювання 

 
Рівень 

компетентност
і 

Оцінка за 
національною 

шкалою екзамен Залік 

 
 
 
 

90-100 

 
 
 
 

А 

 
 
 
 

Відмінно 

Здобувач вищої освіти виявляє 
особливі творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати знання, без 
допомоги викладача знаходить і 
опрацьовує необхідну
 інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і 
вміння для прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує 
відповіді, самостійно розкриває 
власні здібності 

 
 
 
 

Високий 
(творчий) 

 
 
 
 
відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

82-89 

 
 

В 

 
 

дуже 
добре 

Здобувач вищої освіти вільно 
володіє теоретичним матеріалом, 
застосовує його на практиці, 
вільно розв'язує вправи і задачі у 
стандартних ситуаціях, 

   
    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

74-81 

 
 
 
 

С 

 
 
 
 

Добре 

Здобувач вищої освіти вміє 
зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію під 
керівництвом викладача, загалом 
самостійно застосовувати її на 
практиці; контролювати власну 
діяльність; виправляти помилки, 
з поміж яких є суттєві  добирати 

   
 

Достатній 
(конструктивно-

варіативний) 

 
 

добре 

Зарахо
-
вано 

 
 
 

64-73 

 
 
 

D 

 
 
 
задовільн
о 

Здобувач вищої освіти відтворює 
значну частину теоретичного 
матеріалу, виявляє знання і 
розуміння основних положень, за 
допомогою викладача може 
аналізувати навчальний матеріал, 

   
     

 
 
 
 

Середній 
(репродуктивни

й) 

 
 
 
 
 
задовіль

но  
 

60-63 

 
 

Е 

 
 
достатньо 

Здобувач вищої освіти володіє 
навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну 
частину його відтворює на 

 і і  
 
 
 

35-59 

 
 
 
 

FХ 

Незадовіл
ьно з 

можливіс
тю 

повторно
го 

складанн
я 

 
 

 
 
Здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального 
матеріалу 

 
 
 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний) 

 
 
 
 
незадовіл

ьно 

 
 
 
незара
хован

о 

 
1-34 

 
F 

Незадовіл
ьно з 

обов'язко
вим 

повторни 
м 

 

 

Здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на рівні 
елементарного розпізнання і 
відтворення окремих 
фактів,елементів,об'єктів 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний) 

 
незадовіл

ьно 

незара
хован

о 

 
Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 

(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 
оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 
самостійної роботи (модульний контроль); оцінка(бали) за виконання лабораторних робіт; 
оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять задається право підвищувати свій 
рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком 
екзаменаційної сесії. 

 
Політика дисципліни 

Під час організації освітнього процесу здобувачів вищої освіти, викладачі, методисти та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 
Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів 
вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 
здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 
виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та 
активність під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 



користування мобільним телефоном, планшетом чи іншим мобільними пристроями під час 
заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання іт. ін. 

 
Політика доброчесності 

Здобувач вищої освіти, виконуючи самостійну або індивідуальну роботу, повинен 
дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 
здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання, 
які передбачені у силабусі. 


