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ПОРЯДОК 

застосовування електронного навчання,  

дистанційних освітніх технологій для реалізації освітніх програм в 

Інституті міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

Даний Порядок розроблений з урахуванням норм чинного 

законодавства України та Положення про організацію освітнього процесу в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (затверджене 

Вченою радою Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 07 травня 2018 р. протокол № 10 та введене в дію Наказом Ректора 

№ 716‐32 від 31 серпня 2018 року), визначає особливості надання освітніх 

послуг шляхом застосування сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій для підготовки здобувачів вищої освіти Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

1. Порядок визначає застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій під час індивідуалізованого процесу набуття знань, умінь, 

навичок та способів пізнавальної діяльності здобувача вищої освіти, який 

відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного 

учасників освітнього процесу.  

2. Під електронним навчанням розуміють організацію освітньої 

діяльності в процесі реалізації освітніх програм із застосуванням наявної в 

базах даних інформації та з використанням інформаційних технологій, 

технічних засобів, інформаційно-телекомунікаційних мереж, що 

забезпечують через лінії зв’язку передачу інформації та взаємодію здобувачів 

освіти та науково-педагогічних працівників. Під дистанційними освітніми 

технологіями слід розуміти освітні технології, що реалізуються з 

застосуванням інформаційно-телекомунікаційних мереж за умов 

опосередкованої взаємодії здобувачів освіти та науково-педагогічних 

працівників. 



3. Форми дистанційного навчання в Інституті (використання 

технічних засобів зв’язку між учасниками освітнього процесу) 

застосовуються як додаткові форми навчального процесу, а у випадках 

запровадження та введення обмежувальних заходів у вигляді обмеження 

відвідування закладів освіти її здобувачами застосовуються як основна 

форма організації освітнього процесу на тимчасовій основі.  

4. Використання інформаційних технологій та технічних засобів є 

елементом підвищення якості комунікаційних процесів між здобувачами 

освіти та науково-педагогічними працівниками, а його окремі форми – 

обов’язковими в освітньому процесі (електронні журнали обліку успішності 

тощо).  

5. Єдиною уніфікованою платформою дистанційного здійснення 

освітньої діяльності в Інституті міжнародних відносин є навчальний портал 

E-learning IIR, який функціонує у системі Moodle (https://e-learning.iir.edu.ua/) 

(далі - E-learning IIR). 

6. На навчальному порталі E-learning IIR розміщуються в 

обов’язковому порядку робочі програми навчальних дисциплін (у 

скороченому та розширеному форматах); формуються електронні журнали 

успішності студентів. Професорсько-викладацькому складу рекомендується 

розміщувати на навчальному порталі E-learning IIR: авторські конспекти 

лекції (курси лекцій), презентації до лекцій та інші додаткові навчально-

методичні матеріали, які формують навчально-методичний комплекс 

навчальних дисциплін; додаткову навчальну літературу, яка знаходиться у 

відкритому доступі; відео та/або аудіо записи (за наявності).  

7. При запровадженні в Інституті дистанційного навчання в окремих 

випадках ускладненої зовнішньої ситуації (погіршення епідеміологічної 

ситуації, інші обставини непереборної сили) на підставі окремого 

розпорядження директора Інституту є обов’язковим забезпечення 

нормального функціонування закладу вищої освіти та забезпечення всіх 

форм організації навчального процесу, які відбуватимуться тимчасово 

виключно із застосуванням технічних засобів форм дистанційного навчання. 

У такому випадку всі види навчальних занять (лекція, семінар, практичні 

заняття, лабораторні заняття, консультації та інші) мають відбуватись в 

повному обсязі, передбаченому робочими навчальними програмами з 

окремих дисциплін в режимі он-лайн як на навчальному порталі E-learning, 

так і на інших віддалених платформах. Використання інших он-лайн 

платформ, форм та технічних засобів реалізації дистанційного навчання 

https://e-learning.iir.edu.ua/


(синхронні та/або асинхронні методи комунікації), обраної кожним окремим 

викладачем на свій розсуд, погоджується з навчально-методичним відділом 

та заступником директора з науково-педагогічної роботи та відображається у 

розкладі занять.  

8. Контрольні заходи для студентів при застосуванні форм 

дистанційного навчання передбачають самоконтроль, вхідний, поточний, 

рубіжний та підсумковий контроль знань, умінь та навичок, набутих 

студентом (слухачем) у процесі навчання. Під час запровадження 

обмежувальних заходів застосовується Тимчасовий порядок проведення 

заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової атестації з використанням 

технологій дистанційного навчання у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка1. Асинхронні форми навчального 

процесу застосовуються лектором (професорсько-викладацьким складом) за 

умови наявності розміщення матеріалів відповідно до п.6 даного порядку.  

9. Результати семестрового контролю зберігаються в електронному 

вигляді (експортуються у форматі Excel та зберігаються у відповідному 

сховищі) та дублюються на паперових носіях (екзаменаційних та залікових 

відомостях, залікових книжках).  

10.  Головну роль реалізації даного Порядку виконують кафедри 

Інституту. До завдань кафедри відноситься (і) провадження новітніх методів 

навчання у освітню діяльність відповідно до даного Порядку; (іі) 

провадження методичної діяльності необхідної для забезпечення реалізації 

електронного навчання та використання дистанційних освітніх технологій.  

 

                                                             
1 http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poryadok%20zal_ekz%20sesii%20dyst_techn.pdf 

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poryadok%20zal_ekz%20sesii%20dyst_techn.pdf

