
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 
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НАКАЗ 

м. Київ 

Про заходи щодо організації та проведення освітнього процесу в 

осінньому семестрі 2020/2021 навчального року 

З метою недопущення поширення в ЗВО «МНТУ» гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на виконання постанови Головного 

державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 N250 «Протиепідемічні заходи у 

закладах освіти на період карантину у зв ' язку поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)», та наказу президента ЗВО «МНТУ» N221-A від 22.08.2020 «Про організацію 

протиепідемічних заходів у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити графік навчального процесу на осінній семестр 2020/2021 

навчального року (додаток 1 ). 

2. Затвердити «Порядок організації освітнього процесу в МНТУ в осшньому 

семестрі 2020/2021 навчального року за змішаною формою навчання та у дистанційному 

режимі» (далі - Порядок) (Додаток 2). 

З. Встановити в осінньому семестрі 2020/2021 навчального року шестиденний 

робочий тиждень (понеділок-субота) та проведення навчальних занять для здобувачів вищої 

освіти денної форми навчання у дві зміни: І зміна- 8-ЗО- 1З-ОО , ІІзміна- 1З-20 -17-50. 

4. Організувати проведення навчальних занять для здобувачів вищої освіти 

освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» денної форми навчання за усіма спеціальностями 

та освітніми програмами за традиційною (аудиторною, стаціонарною) та дистанційною 

формами навчання наступним чином: 

Традиційна (аудиторна) форма навчання: 

Початок занять Освітній рівень, курс Зміна 

1 вересня 2020 р. Бакалавр,4 І зміна: 8-ЗО - 13-00 

21 вересня 2020 р. Бакалавр, 1 ІІ зміна: 1З-20-17-50 

Дистанційна форма навчання: 

Початок занять Освітній рівень, курс Графік проведення занять 

21 вересня 2020 р . Бакалавр ; 2,З Згідно розкладу занять 

21 вересня 2020 р. Магістр ; 1, 2 Згідно розкладу занять 



5. Забезпечити проведення модульного контролю для здобувачів вищої освІТи 

денної форми навчання згідно графіку навчального процесу за змішаною формою: аудиторна 

(у. т.ч з використанням ІКТ) , дистанційно. 

6. Організувати проведення навчальних занять для здобувачів вищої освІТи 

освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» заочної форми навчання за усіма спеціальностями 

та освІТНІМИ програмами за дистанційною формою навчання згідно графіку навчального 

процесу та розкладу занять. 

7. Проректору з навчальної роботи , проректору з науково-методичної роботи, 

проректору з міжнародних зв' язків та розвитку, начальнику відділу навчально-організаційної 

роботи, завщувачам кафедр, гарантам освітніх програм, ректорам територіально 

юдокремлених структурних шдроздшш, директорам територіально вщокремлених 

структурних підроздІЛІВ та відокремлених структурних підрозділів МИТУ, завідувачам 

кафедр, гарантам освітніх програм: 

7 .1. організувати проведення освІТнього процесу в осшньому семестрі 2020/2021 

навчального року для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх 

спеціальностей та освітніх програм відповідно до Порядку; 

7.2. забезпечити внесення відповідних змін у робочі навчальні плани при здійсненні 

освітнього процесу за змішаною формою навчання та у дистанційному режимі; 

7.3. забезпечити підготовку необхідного навчального контенту науково-педагогічними 

працівниками МНТУ та ВСП для опанування здобувачами вищої освіти змісту навчальних 

ДИСЦИПЛіН. 

8. Директору наукової бібліотеки ергаюзувати роботу наукової бібліотеки з 

інформаційного забезпечення освітнього і наукового процесів в МНТУ із дотриманням 

. . . 
протиешдемічних заходв. 

8.1. У приміщенні наукової бібліотеки надавати послуги з повернення та видачі книжок 

(за попередим замовленням) та підписання обхідних листів. 

8.2. У сі інші послуги, зокрема доступ до баз даних інформаційних ресурсів, надавати 

дистанційно. 

9. Начальнику господарського відділу: 

9.1. організувати та забезпечити виконання протиепідеміологічних заходш в МНТУ 

відповідно до Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 р. 

,N'Q50 «Протиепідемічні заходи у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)»; 

9 .2. здійснити бронювання Місць для здобувачів вищої освІТи у гуртожитках та 

організувати їх поселення. 

1 О. Покласти відповідальність за виконання умов цього наказу та «Порядку організації 



освітнього процесу в МНТУ в осінньому семестрі 2020/2021 навчального року за змішаною 

формою навчання» та у дистанційному режимі на проректора з навчальної роботи, проректора 

з науково-методичної роботи, проректора з міжнародних зв' язків та розвитку, начальника 

відділу навчально-організаційної роботи, ректорів ТВСП, директорів ТВСП, завідувачів 

кафедр, гарантів освітніх програм, директора наукової бібліотеки, начальника господарського 

юддшу. 

11 . Контроль за виконанням цього наказу покладаю на ректора ЗВО «МНТУ » 

Худолей В .Ю . 

Президент ЗВО «МНТУ» В . Ю . Бугай 



Додаток 2 
до наказу NQ52-0д від 22.08.2020 

ПОРЯДОК ОРГ АНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В МИТУ 

В ОСІННЬОМУ СЕМЕСТРІ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

ЗА ЗМІШАНОІО ФОРМОЮ НАВЧАННЯ 

ТА У ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕ)КИМІ 

1. Основні засади 
1.1 . Порядок організації освітнього процесу в МНТУ в осінньому семестрі 

2020/2021 навчального року за змішаною формою навчання та у дистанційному режимі 
(далі - Порядок) діє в умовах несприятливої епідеміологічної ситуації, пов'язаної з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та відповідно до вимог щодо 

дотримання протиепідемічних заходів, а також у інших ситуаціях, що передбачають 

відсутність можливості провадження освітнього процесу лише у традиційному режимі. 

Порядок розроблений з метою забезпечення якості вищої освіти в ЗВО «МНТУ » (далі -
МНТУ, Університет) та унеможливлення захворюваності учасників освітнього процесу. 

1.2. Організація освітнього процесу в МНТУ в осінньому семестрі 2020/ 2021 
навчального року має бути здійснена за змішаною формою навчання та у дистанційному 

режимІ. 

1.3 . Змішане навчання- це різновид гібридної методики, коли відбувається 

поєднання традиційного навчання в аудиторіях (в режимі оф-лайн) з дистанційним 

навчанням (в режимі он-лайн). Змішане навчання передбачає збільшення навчального 

часу здобувачів вищої освіти на самостійне опанування змісту навчальної дисципліни. 

1.4. Змішана форма навчання в МНТУ в осінньому семестрі 2020/2021 
навчального року організовується як за традиційною (аудиторною) формою навчання з 

використанням елементів інформаційно-комунікаційних технологій (в режимі оф-лайн) , 

так і за дистанційною формою (в режимі он-лайн) з урахуванням вимог Положення про 

організацію освітнього процесу в МНТУ та інших локальних нормативних документів, які 

діють в Університеті. 

1.5. У разі настання несприятливої епідеміологічної ситуації та в інших 

випадках, яю мають характер надзвичайних ситуацій , в МНТУ наказом президента 

запроваджується дистанцшний режим проведення освітнього процесу для здобувачів 

вищої освіти всіх освітніх рівнів, спеціальностей, освітн іх програм, форм навчання та 

кур сш. 

1.6. Дистанційний режим організації освітнього процесу передбачає наявність 

доступу до мережі Інтернет та технічного забезпечення (комп'ютер, планшет, смартфон 

тощо) в усіх учасників освітнього процесу, а також володіння технологіями дистанційного 

навчання науково - педагогічними працівниками університету (далі - НПП). 

1. 7. В умовах змішаного режиму навчання організація освітнього процесу в 

МНТУ здійснюється з використанням технологій дистанційного навчання, в першу чергу 

Платформи дистанційного навчання G Sнite fог Еdнсаtіоп (Google Classгooш, Google Meet 
та інші додатки платформи) та Moodle. 

1.8. G Sнite fог Еdнсаtіоп - відкрита навчальна платформа, призначена для 

об'єднання педагогів, адміністраторів і здобувачів в одну надійну, безпечну та інтегровану 

систему для створення персаналізованого навчального середовища, організації активної 

взаємодії між НПП та здобувачами, а також управління освпюм процесом у 

дистанційному режимі. 

1.9. Змішане навчання з використанням G Sнite fог Еdнсаtіоп здшснюється 

відповідно до навчальних планів (робочих навчальних планів) під керівництвом та 



контролем НПП, які розробляють та розміщують дистанційні курси на зазначених 

платформах (зокрема у Google Classiooш). 
1.1 О. Доступ здобувачів вищої освіти та НПП до платформи G Suite fш Education 

та Moodle відбувається за реєстрацією кожного учасника освітнього процесу . 

1.11 . Відповідальним за організацію доступу до G Suite fш Education (Google 
Classшoш та Moodle) є Центр дистанційної освіти (далі - ЦДО). 

2. Організація освітнього процесу за змішаною формою 

навчання та у дистанційному режимі 

2.1 . Освітній процес за змішаною формою навчання та у дистанційному режимі 
реалізується на підставі освітніх програм, робочих навчальних планів та робочих програм 

(силабусів) навчальних дисциплін (освітніх компонент), що враховують особливості 

змішаної форми навчання та дистанційного режиму організації навчання, та передбачають 

їі методичне забезпечення із дотриманням якості та безперервності освітнього процесу. 

2.2. Освітній процес за змішаною формою навчання та у дистанційному режимі 
передбачає проведення навчальних занять як за традиційною аудиторною формою, так і 

дистанційних навчальних занять, контрольних заходів та самостійної роботи здобувачів 

(підготовка до навчальних занять і контрольних заходів , виконання проектних завдань , 

домашніх контрольних робіт, індивідуальних завдань тощо) . 

2.3 . Для виконання самостійної роботи здобувачі забезпечуються навчальними 

матеріалами дистанційних курсів. Вимоги щодо самостійного вивчення навчального 

матеріалу конкретної навчальної дисципліни (освітнього компонента) визначаються 

робочою програмою (силабусом) та методичними вказівками, інструкціями, завданнями , 

що складають навчально-методичне забезпечення дисципліни , зокрема - дистанційного 

курсу. 

2.4. Освітній процес за змішаною формою навчання та у дистанційному режимі 

здійснюється відповідно до затвердженого розкладу навчальних занять. 

2.5. Аудиторні заняття відбуваються у дв1 змши, зпдно розподшу, 

затвердженого цим наказом. 

2.6. Дистанційні заняття в режимі он-лайн відбуваються за розкладом занять з 

використанням навчальної платформи G Sнite fш Educatioп (зокрема, Google Classiooш та 
Google Meet). 

2.7. На першому занятті з кожної навчальної дисципліни (освітнього 

компонента) НПП має обов'язково повідомити здобувачів про особливості викладання 

навчальної дисципліни у традиційному чи/та дистанційному режимах, ознайомити їх із 

робочою програмою (силабусом), надати загальну інформацію про курс, рейтингову 

систему оцінювання, охарактеризувати форми та види занять , терміни виконання робіт та 

форми поточного та підсумкового контролю, специфіку їх проведення, ресурси (за 

допомогою яких буде здійснюватися викладання) та зворотній зв'язок. 
2.8. Проведення лекцій, консультацій, семінарських, практичних, лабораторних 

занять, поточного та підсумкового контролю у традиційному режимі передбачає, що 

здобувачі отримують теоретичні знання та практичні навички та атестуються стаціонарно , 
в аудиторіях . Форми, зміст, методика проведення цих занять та форм контролю 

регламентуються локальними нормативними документами МНТУ. 

2.9. Лекція у дистанційному режимі передбачає, що здобувачі отримують 

інформацію лекцшного матеріалу через засоби телекомунікацшного зв' язку у 

синхрониому режимі: а) коли здобувачі отримують інформацію від лектора, з 

можливістю ставити йому запитання в реальному часі ; б) у формі проблемного 
обговорення, опрацювання додаткового матеріалу; в) у формі організації відео

конференцій через Google Meet; або в асинхронному режимі - коли здобувачі отримують 

аудіовізуальний запис лекційного матеріалу у вигляді WEB- сторінок або в іншому 



форматі, придатному для використання в мережі Інтернет. Лекційний матеріал має бути 
розміщений на платформі Google Classгoom (та Moodle) і бути доступним для здобувачів. 

2.1 О. Консультація у дистанцшному режимі передбачає, що здобувачі 

отримують від НПП відповіді на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних 

положень чи аспектів їх практичного застосування (можуть проводитися у формі форуму 

на платформі Google Classroom або у формі чату в соціальних мережах, особистих 
повідомлень тощо) . 

2.11 . Семінарське заняття у дистанційному режимі може відбуватися у режимі 

відео-конференцій за допомогою Google Meet або інших засобів дистанційного навчання 
для виконання завдань, передбачених робочою програмою (силабусом), які дозволяють 

досягти запланованих результатів навчання. Під час проведення семінару у дистанційному 

режимі комунікація між здобувачами та НПП має передбачати обговорення теми, 

проблемного питання, проведення дискусії тощо. 

2.12. Практичне заняття у дистанційному режимі може відбуватися у режимі 

відео-конференцій за допомогою Google Meet або інших засобів дистанційного навчання 
та передбачає детальний розгляд окремих теоретичних положень дисциплін (освітнього 

компонента) для формування вмінь і навичок їх практичного застосування, шляхом 

індивідуального виконання завдань, передбачених робочою програмою (силабусом). 

2.13. Завдання до семінарських або практичних занять можуть бути як 

індивідуальні, так і групові, та можуть виконуватись здобувачами як синхронно, так і 

асинхронно . Кожне завдання має бути спрямоване на досягнення певних результатів 

навчання . Оцінювання завдання має відбуватися за чіткими зрозумілими критеріями, з 

якими НПП ознайомлює здобувача до початку виконання завдання. 

2.14. Лабораторне заняття у дистанційному режимі передбачає проведення 

здобувачем імітаційних експериментів чи дослідів під керівництвом НПП, з метою 

практичного підтвердження окремих теоретичних положень конкретної навчальної 
дисципліни (освітнього компонента) , набуття досвіду роботи з обчислювальною технікою, . . . 
вимІрювальною апаратурою, оволодшня методикою експериментальних досшджень та 

обробки отриманих результатів. 

2.15 . Лабораторні заняття у дистанційному режимі можуть реалізуватися шляхом: 

2.15 .1. демонстрації лабораторних робіт з використанням ВІдповІДних . . . . 
моделювальних програм з поетапною демонстраЦІєю процесІВ, вІДеозаписом 1 повним 

описом виконання роботи, що дозволяє досягти запланованих результатів навчання; 

2.15 .2. використання відповідного програмного забезпечення, організації 

проведення віртуальних лабораторних робіт, що проводиться в синхрониому або 

асинхронному режимі, за умови забезпечення здобувачів індивідуальним доступом до 

відповідного програмного забезпечення. 

2.16. У випадку неможливості проведення лабораторних робіт у дистанційному 

режимі, випускова кафедра має передбачити можливість перенесення вивчення 

навчальної дисципліни (освітнього компонента) на наступний семестр. Для перенесення 

навчальної дисципліни (освітнього компонента) у наступний семестр, необхідно внести 

відповідні зміни у робочі навчальні плани (у межах річного навантаження) та у розклад 

навчальних занять. 

2.17. Перелік навчальних дисциплін (освітніх компонент), за якими не можливе 

дистанційне виконання лабораторних робіт, визначають завідувачі кафедр, за якими 

закріплено викладання цих навчальних дисциплін (освітніх компонент) та доводять 

відповідну інформацію до випускавих кафедр та відділу навчально-організаційної роботи 

(далі - ВНОР). 

2.18. Контрольні заходи з певної навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

під час навчання у дистанційному режимі включають поточний, модульний (на денній 

формі навчання) та семестровий контроль (залікова-екзаменаційні сесії на заочній формі 

навчання). 



2.19. Перевірка ршня набутих здобувачами знань, умшь та навичок має 

відбуватися поспино, системно , у т.ч. із використанням сучасних технологш 

дистанційного режиму навчання (наприклад, тестування за кожною темою з обмеженнями 

у часі, одночасне виконання завдання з чітко визначеним часом тощо) . 

2.20. Контрольні заходи для перевірки результатів навчання здобувачів можуть 

проводитися в синхрониому або асинхронному режимах: використання тестових завдань , 

написання модульних контрольних робіт, розрахункових та творчих робіт тощо. 

2.21 . Організація освітнього процесу за змішаною формою навчання, у т.ч . й у 

дистанційному режимі, має здійснюватися з дотриманням принципів академічної 

доброчесності, з якими здобувачів ознайомлюють завчасно. 

3. Організація освітнього процесу адміністрацією МИТУ: 

3 .1. Ректор та проректори МНТУ розробляють загальну стратепю та 

Порядок організації освпнього процесу за зм1шаною формою навчання та у 
дистанційному режимі . 

3 .2. Президент МНТУ за поданням ректора видає відповідні накази щодо 

організації освітнього процесу, призначення відповідальних осіб та кураторів академічних 

груп, координаторів роботи зі здобувачами вищої освіти та модераторів з питань 

реалізації освітнього процесу за змішаною формою та у дистанційному режимі. 

3.3. Проректори МНТУ, ректори ВСП, начальник ВНОР, завідувачі кафедр, 

гаранти освітніх програм, керівники структурних підрозділів МНТУ та ВСП: 

3.3 .1. організовують висвітлення на офіційних ресурсах оперативної 

інформації про порядок організації освітнього процесу в осінньому семестрі 202012021 
навчального року та можливих змш ; 

3.3.2. організовують інформування здобувачів про склад адміністрації та 

відповідальних осіб із зазначенням сфери питань, з яких до них можна звертатися (ПІБ, 

контактні дані); 

3.3.3. забезпечують організацію ефективної комунікації зі здобувачами 

шляхом формування каналів отримання зворотної інформації від здобувачів щодо питань І 

проблем здійснення змішаного навчання та навчання у дистанційному режимі, проведення 

он-лайн опитувань та аналізу їх результатів, відповідей на запитання тощо; 

3.3.4. через завідувачів кафедр забезпечують організацію по кафедрах збору 

даних від НПП щодо опису навчальних дисциплін , способів комунікації та форм 

проведення занять (таблиця 1). 
4. АдміністраціяМНТУ на підставі аналізу поточної І проблемної ситуації 

ухвалює відповідне рішення щодо оптимізації процесу організації освітнього процесу з 

метою забезпечення належної якості надання освітніх послуг, унеможливлення 

поширення коронавірусного захворювання та сприяння збереження здоров' я всіх 

учасників освітнього процесу та співробітників Університету . 

4.Завідувачі кафедр під час організації освітнього процесу за змішаною 

формою та у дистанційному режимі 

4.1. Надають рекомендації щодо призначення кураторів груп 1-2 курсів . 

4.2. Координують роботу кураторів груп зі здобувачами з питань реалізації 

освітнього процесу за змішаною формою та у дистанційному режимі , зокрема в частині 
створення чатів груп в соціальних мережах, надання актуальної інформації здобувачам 

щодо навчальних занять, комунікації здобувачів з НПП, які викладають навчальні 

дисципліни тощо. 
4.3. Організовують збір даних від НПП щодо опису навчальних дисциплін, 

способів комунікації та форм проведення занять та надання цієї інформації кураторам для 

доведення до здобувачів (таблиця 1). 



4.4. Організовують процес формування та оформлення індивідуальних навчальних 
планів здобувачів всіх рівнів та форм навчання. 

4.5. Забезпечують ефективну комунікацію зі здобувачами шляхом формування 

каналів отримання зворотної інформації від здобувачів щодо питань І проблем здійснення 

навчання в дистанційному режимі, проведення он-лайн опитувань та аналізу їх 

результапв. 

4.6. Вживають в межах своїх повноважень заходів щодо невідкладного вирішення 
проблем, що виникають у здобувачів при реалізації освітнього процесу за змішаною 

формою та у дистанційному режимі . 

4.7. Координують та контролюють реалізацію освітнього процесу НПП, які 

забезпечують викладання навчальних дисциплін як здобувачам випускавої кафедри , так і 

здобувачам інших кафедр . 

4.8. Здійснюють контроль за проведенням занять НПП за змішаною формою 
навчання та у дистанційному режимі , підготовкою та розміщенням навчально-методичних 

матеріалів з навчальних дисциплін, здійсненням поточного та підсумкового контролю та 

інших питань реалізації освітнього процесу. 

4.9. Координують процес формування дистанційних курсів на платформах Google 
Classroom та Moodle. 

5. Куратори академічних груп під час організації освітнього процесу 

за змішаною формою та у дистанційному режимі 

5 .1 . Забезпечують ефективну комунікацію зі здобувачами академічних груп з 

питань організації освітнього процесу за змішаною формою навчання та у дистанційному 

режимІ. 

5.2. Створюють та ведуть чати академічних груп для оперативного спілкування зі 
здобувачами груп та моніторингу ситуації з організацією та реалізацією освітнього 

процесу, інформування щодо змін в освітньому процесі , оголошень від адмІНІстрації 

Університету. 

5.3 . Отримують від фахівців ВНОР, що курирують спеціальності, списки 

здобувачів першого курсу з контактними даними (електронні адреси, поштові адреси , 
телефони) для подальшої комунікації зі здобувачами академічних груп та надання їм 

інформації щодо освітнього процесу. 

5.4. Інформують здобувачів групи про дати та час проведення відео-конференції 
зустрічі - знайомства з керівництвом МНТУ та кафедр, ознайомчих лекцій з навчальних 

. . . . 
дисциплІН, про процедуру, дату та час видачІ студентських квитюв, залІкових книжок, 

інших організаційних питань . 

5.5. Своєчасно інформують завідувачів кафедр та фахівців ВНОР, що курують 
спеціальності, щодо успішності здобувачів академічної групи, наявних у них проблем з 

реалізацією освітнього процесу за змішаною формою навчання та у дистанційному 

режимі, стану їх здоров' я та беруть участь у вирішенні наявних проблем, пов' язаних ІЗ 

освпюм процесом . 



б. Відділ організації навчальної роботи під час організації освітнього 

процесу за змішаною формою та у дистанційному режимі 

6.1. Начальник ВНОР (спільно із завідувачами кафедр) розробляє та затверджує в 
установленому порядку графік навчального процесу на 2020/2021 навчальний р ік . 

6.2. Начальник ВНОР спільно із завідувачами кафедр формує робочі навчальні 

плани на осінній семестр 2020/2021 навчального року з урахуванням специфіки освітнього 
процесу у формі змішаного навчання та у дистанційному режимі . 

6.3. Фахівці ВНОР розробляють та затверджують в установленому порядку 

розклад проведення навчальних занять для здобувачів всіх спеціальностей, курсів, 

освітніх програм, що навчаються за традиційною (аудиторною) та дистанційною формами 
навчання. 

6.4. Фахівці ВНОР розміщують затверджений розклад проведення навчальних 

занять для здобувачів денної та заочної форми навчання на офіційному сайті МНТУ у 

рубриці «Розклад». 

6.4. Фахівці ВНОР забезпечують доведення цієї інформації до здобувачів вищої 

освіти та науково-педагогічних працівників (НПП). 

6.5. Фахівці ВНОР організовують передачу списків та контактної інформації 

здобувачів першого курсу (електроні адреси, поштові адреси, телефони) , переданої 

Приймальною комісією, кураторам академічних груп для їх подальшої комунікації з і 

здобувачами. 

6.6. Фахівці ВНОР здійснюють інформаційну підтримку здобувачів старших 

курсів, що навчаються у дистанційному режимі. 

6. 7. Начальник ВНОР розробляє форми звітності за поточний місяць про виконане 
педагогічне навантаження НПП. 

7. Центр дистанційної освіти під час організації освітнього процесу за 

змішаною формою та у дистанційному режимі 

7.1. Фахівці ІЩО забезпечують організацію освітнього процесу для здобувачів 
вищої освіти всіх освітніх ступенів , спеціальностей , освітніх програм та курсів за 

змішаною формою ( з використанням ІКТ) та у дистанційному режимі. 
7.2. Фахівці ІЩО надають логін та пароль до особистого електронного кабінету 

для здобувачів 1 -го та старших курс ів всіх рівнів вищої освіти через кураторів 

академічних груп чи фахівців відділу навчально-організаційної роботи (пароль не може 

бути змінений студентом особисто, а у разі виникнення певних обставин, що 

потребуватимуть зміни паролю, студент має повідомити куратору або фахівцю ЦДО 

поточний пароль) . 

7.3. Фахівці ІЩО надають адресу корпоративної та персональної електронної 

пошти для НПП, що задіяні в освітньому процесі в МНТУ; 

7.4. Фахівці ІЩО створюють навчальні класи у Google Classi"oom та підключають 
до них НПП та студентів відповідно до сформованих академічних груп (підгруп) та ведуть 

облік створених класів. 

7. 5. Фахівці ІЩО забезпечують проведення он-лайн конференцій на платформі 

Google Meet. 
7 .б . Фахівці ІЩО проводять роз'яснювальну роботу та інформаційно

консультативну підтримку учасників освітнього процесу щодо здійснення освітньої 

діяльності на платформі G Suite fш Еdнсаtіоп. 



8. Наукова бібліотека під час організації освітнього процесу за змішаною 
формою та у дистанційному режимі 

8.1. Директор організовує роботу наукової бібліотеки з інформаційного 

забезпечення освітнього і наукового процесів в МНТУ із дотриманням протиепідемічних 

заходв, переважно у дистанційному режимі. 

8.2. Співробітники наукової бібліотеки здійснюють формування, використання та 
зберігання бібліотечного фонду (у паперовій та електронній формах) відповідно до 

навчальних та науково-інформаційних запитів користувачів. 

8.3. Співробітники наукової бібліотеки забезпечують інформаційно-бібліотечне 

супроводження навчальної та науково-дослідницької діяльності , педагогічного , освітнього 

та виховного процесів Університету на основі надш-rня користувачам широкого доступу до 

бібліотечних та інших інформаційних ресурсів. 

9. Обов'язки НПП під час організації освітнього процесу за змішаною формою 
та у дистанційному режимі 

9.1. НПП отримують від куратора академічної групи І фахівця ВНОР контакти 

старост груп або всіх здобувачів групи, за допомогою яких він може з ними зв'язатись. 

Рекомендовано для оперативного вирішення питань та спілкування зі здобувачами 

створювати онлайн - канал зв'язку (група у Google Clшt, Viber, WhatsApp, Telegram), 
доступ до якого має бути у всіх у здобувачів групи . 

9.2. НПП мають самостійно чітн.:о регламентувати таймінг спілкування (тільки у 
робочі дні, у робочий час, рекомендовано з 9-00 до 18.00). 

9.3. НПП розміщують навчальний контент на створених фахівцями ЦДО 

навчальних класах на платформі G Suite for Educatioп (у Google Classroom, Moodle) та 
надають посилання на ці курси здобувачам. 

9.4. НПП надають щотижневу І оперативну інформацію фахівцям ВНОР, 

відповідальним за певні спеціальності , про здобувачів, які не приступили до навчальних 

занять або не виконують завдання для подальшої передачі цієї інформації кураторам 

академічних груп та завідувачам кафедр з їх подальшим втручанням та проведенням 

відповідної роботи. 

9.5 . НПП зобов'язані регулярно здійснювати поточний контроль здобувачів та 
вносити відповідні дані в навчальні класи на платформі Google Classroom (активність на 
заняттях, оцінки результатів виконання поточних завдань з дисципліни тощо). 

9.6. НПП мають здійснювати підготовку та проведення ознайомчих відео

конференцій (або створення посилань) для проведення ознайомчої лекції з кожної 

навчальної дисципліни, в якій має бути чітко озвучено алгоритм проведення, вимоги та 

критерії оцінювання результатів навчання. Посилання та загальна інформація щодо 

особливостей викладання доводяться до відома здобувачів через старосту групи (для 1 
курсу- через куратора) . 

Зокрема, доцільно висвітлити наступні питання: а) порядок дистанційного 

проведення лекції допомогою Google Meet; б) порядок проведення практичних та 

семінарських занять; в) порядок проведення лабораторних занять, особливо тих, ям мають 

виконуватись на обладнанні; г) порядок проведення контрольних заходів; д) процедуру 

під'єднання здобувачів до певного навчального класу у Google Classroom чи запису на 
дистанційний курс з певної дисципліни. 

9.7. кожний НПП зобов'язаний: 
9.7.1. виконувати робочу програму навчальної дисципшни (силабус) для 

досягнення здобувачами запланованих результатів навчання; 

9.7.2. підготувати навчально-методичне забезпечення дисципліни (короткий 

конспект лекцій І розширений план лекції, презентацію лекційного матеріалу, завдання 



для самоконтролю, поточного та ПІдсумкового контролю (тестові завдання) , методичНІ 

рекомендації для самостійної роботи; 

9.7.3. проводити навчальні заняття згідно розкладу навчання; 
9.7.4. надавати інформацію щодо обсягу та змісту навчального матеріалу, завдань 

на його закріплення; 

9.7.5. перевіряти й оцінювати виконання здобувачами завдання та надавати 
коментарі щодо допущених здобувачами помилок та отриманих результатів; 

9.7.6. за необхідності скоригувати навчальний матеріал навчальної дисципліни 
таким чином, щоб забезпечити належний рівень викладання без надмірного 

перевантаження здобувачів самостійними завданнями та без критичних інформаційних 

втрат; 

9.7.7. перевіряти дотримання академічної доброчесності здобувачами за 

допомогою технічних засобів та застосування електронних систем перевірки на ознаки 

плагіату; обмеження часу на виконання завдань; рандомізація питань й порядку варіантів 

відповіді при формуванні тестових завдань, використання демонстрації по одному 

питанню на екран, послідовний перегляд питань та застосування функції блокування вікна 

тощо; 

9.7.8. дотримуватись максимальної об'єктивності при оцінюванні результатів 

навчання здобувачів . 

9.8. НПП під час провадження освітнього процесу можуть використовувати 

інструментарій дистанційного режиму навчання та основні форми он-лайн комунікації, 

що описані в Рекомендаціях щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової 

передвищої та вищої освіти (Ьttps: / /moп.gov. ua!stoгage/app/meciia/visl1clш

osvita/2020/zmysh.eпe%20пavcl1aнny/zmislшлcпavc11юшia-Ьooklctspreads-2.pdf)). 

9.9. НПП має надсилати звіт про проведені навчальні заняття за поточний місяць 
за зразком і у терміни, визначені ВНОР . 

10. Обов'язки здобувачів під час організації освітнього процесу за змішаною 
формою та у дистанційному режимі 

10.1. На здобувачів покладається обов'язок забезпечити власний доступ до мережі 
Інтернет та необхідного технічного обладнання (комп'ютер, планшет, телефон та/або 

інший пристрій, пристосований для дистанційного навчання) для повноцінного отримання 

освітньої послуги, яка надається Університетом . 

1 0.2. Упродовж першого тижня навчання здобувачам необхідно узгодити 1з 

завідувачами кафедри (гарантами освітніх програм) зміст індивідуального навчального 

плану . 

10.3. Здобувач повинен дотримуватися рекомендацій та вимог щодо епідеміLrної 
... . . . 

ситуацн в крюю . 

10.4. Здобувачі зобов'язані : 

1 0.4.1. ознайомитись з нормативною базою Університету, яка регламентує освітній 
процес; 

1 0.4.2. у повному обсязі виконувати індивідуальний навчальний план відповідно до 
графіку навчального процесу та розкладу навчальних занять; 

10.4.3. належним чином опрацьовувати навчальні матеріали та виконувати 

індивідуальні завдання для оволодіння відповідними компетентностями та досягнення 

передбачених освітньою програмою результатів навчання , дотримуючись принципів 

академічної доброчесності; 

1 0.4.4. своєчасно виконувати всі завдання . передбачені робочою програмою 

(силабусом) навчальної дисципліни (освітнього компонента) та рейтинговою системою 

оцінювання результатів навчання; 

10.4.5 . своєчасно інформувати адміністрацію університету (куратора, завідувача 

кафедри, фахівця ВНОР) про недоліки та проблеми в організації освітнього процесу за 



певною навчальною дисципшною (освітнім компонентом) та щодо проблем , яю 

виникають у них при реалізації навчання в дистанщиному режимі , зокрема про 

виникнення проблем зі зв'язком або про інші причини відсутності на занятті або 

невиконання робот; 

10.4.6. у разі хвороби та інших поважних причин повідомляти викладача (куратора 
або фахівця ВНОР, що курує спеціальність) про відсутність на заняттях, та надавати . . 
шдтверджуюч1 документи. 

10.5. Здобувач має виконувати інші вимоги локальних нормативних документІВ 
щодо організації освітнього процесу, які діють в МНТУ. 

11. Початок навчання та адаптація до освітнього процесу здобувачів першого 
курсу бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти 

11.1. Куратори академічних груп (фахівці ВНОР, що курують певну спеціальність) 
мають завчасно оповістити здобувачів першого курсу ОС «бакалавр» , «магістр» про дату 

та час організаційної зустрічі (або відео -конференції зустрічі-знайомства) перед початком 

занять, що включатиме : 

11 .1.1 . організаційну зустріч (або відео-звернення) завідувача кафедри І гаршпа 

освітньої програми; 

11.1.2. інформування здобувачів про веб-ресурси та офіційні сторінки МНТУ в 
соціальних мережах, структуру та відповідальних осіб Університету. 

11.2. Куратори академічних груп надають здобувачам першого курсу освітнього 
ступеня «бакалавр» інформацію про кожну навчальну дисципліну, що буде викладатися в 

навчальному семестрі (зазначена інформація має бути надана кафедрами централізовано, 

. згідно таблиці 1 ). 
11.3. Кожен НПП, який викладає навчальні дисципліни для здобувачів першого 

курсу, зобов'язаний: 

11.3.1 . створити відео-конференцію для проведения ознайомчої лекції та 

повідомити здобувачів про неї; 

11.3 .2. провести ознайомчі лекції, в яких здобувача має бути обов'язково 

поінформовано про методи навчання, робочі програми ( силабуси) , надано посилання на 

он-лайн курси, створення каналів комунікації. 

11.4. Куратор групи повинен сприяти здійсненню комунікації здобувачів з НПП . 

що провадять освітній процес, та адМlшстрацією університету. 

12. Організація практики в дистанційному режимі 
12.1. Практика, яка передбачає П проходження на базі підприємств . організацій або 

установ, може бути проведена дистанційно або відпрацьована на території підприємства, 

установи або організації за заявою повнолітнього здобувача за умови, якщо база практики 

розташована максимально наближено до місця його проживання . 

12.2. Рішення про форму проведення всіх видів практик приймає випускова 

кафедра. 



Таблиця І. 

Інформація про навчальну дисципліну 

Назва навчальної ДИСЦИПЛІНИ (освітнього 

компонента) 

ПІБ НПП, що забезпечує викладання 
.. . 

навчально! дисципшни 

Контактні дані НПП 

(телефон, електронна пошта, посилання на 

соціальні мережі НПП та режим роботи) 

Короткий опис дисципліни (програмні цілі) 

Форми та технології навчання 

Посилання на робочу програму (силабус) та 

ІНШІ документи 

Посилання на ресурс, де розміщені навчальні 

матеріали (код курсу у Google Classiooш) 


