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ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗДІА
Етапи розвитку
1. Розробка концепції здійснення
навчання за дистанційною формою у
ЗДІА

Заходи
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2. Розробка положення про
дистанційне навчання у ЗДІА

1.6.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Визначення пропозицій щодо персонального складу групи з
розробки концепції
Затвердження персонального складу групи з розробки концепції
Визначення структури концепції
Призначення відповідальних щодо змісту основних розділів
концепції
Обговорення змісту основних розділів на науково-методичній раді
ЗДІА
Затвердження Концепції на Вченій раді ЗДІА
Визначення пропозицій щодо персонального складу групи з
розробки положення про ДН
Затвердження персонального складу групи з розробки положення
про ДН
Аналіз вимог до ВНЗ, що надають освітні послуги за
Дистанційною формою навчання (Наказ МОНУ №1518 від
30.10.2013р.)
Аналіз Положення про дистанційне навчання, затвердженого
МОНУ (Наказ №466 від 25.04.2013р)
Визначення суб’єктів та об’єктів ДН у ЗДІА
Визначення структури положення
Призначення відповідальних щодо змісту основних розділів

Роки
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2.8.
3. Створення підрозділу ДН ЗДІА з
відповідним кадровим, матеріальнотехнічним та фінансовим
забезпеченням, для організаційної і
технологічної підтримки навчання
за дистанційною формою
4. Створення методичної комісії ЗДІА з
дистанційного навчання

2.9.
3.1.
3.2.
3.3.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
5. Здійснення 100% забезпеченості
фахівцями, включаючи науковопедагогічних і педагогічних
працівників, методистів, які
пройшли підвищення кваліфікації з
питань організації та використання
технологій дистанційного навчання і
мають відповідний документ про
підвищення кваліфікації

5.1.

5.2.
5.3.

положення
Обговорення змісту основних розділів на науково-методичній раді
ЗДІА
Затвердження Положення про ДН на Вченій раді ЗДІА
Створення сектору електронних засобів навчання НМВ.
Створення на базі сектору ЕЗН НМВ Центру ДН
Виділення приміщень для забезпечення організаційної та
технологічної підтримки дистанційного навчання.
Розробка проекту наказу про створення методичної комісії ЗДІА з
дистанційного навчання
Затвердження складу методичної комісії ЗДІА з дистанційного
навчання
Визначення комісією забезпеченості веб-ресурсами кожного з
напрямів (спеціальностей) та надання рекомендації Вченій та
науково-методичній радам ЗДІА щодо можливості впровадження
дистанційної форми навчання за певними напрямами підготовки
(спеціальностями), програмами підвищення кваліфікації.
Розробка критеріїв і засобів контролю якості дистанційного
навчання
Встановлення комісією відповідності веб-ресурсів навчальних
дисциплін вимогам до організації навчального процесу,
рекомендації їх для використання в навчальному процесі.
Визначення персонального складу науково- педагогічних і
педагогічних працівників, методистів, якім необхідно підвищення
кваліфікації з питань організації та використання технологій
дистанційного навчання.
Подання пропозицій з заохочення викладацького складу ЗДІА до
викладання дисциплін за ДФН і розробки відповідних ресурсів.
Підготовка інструкторів, що здійснюють підвищення кваліфікації з
питань організації та використання технологій дистанційного
навчання.
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2014
2014
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2014
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5.4.

5.5.
5.6.

6. Забезпечення Центру ДН та інших
підрозділів ЗДІА комп’ютерним та
периферійним обладнанням,
необхідним для здійснення
навчального процесу за
дистанційною формою навчання

7. Забезпечення функціонування
локальної інформаційнокомунікаційної мережі із доступом
до мережі Інтернет

Підготовка програм підвищення кваліфікації з питань організації та
використання технологій дистанційного навчання, впровадження
новітніх педагогічних технологій в навчальний процес за
дистанційною формою навчання
Організація курсів підвищення кваліфікації з питань організації та
використання технологій дистанційного навчання.
Забезпечення своєчасного (не менш ніж 1 раз на 5 років)
проходження підвищення кваліфікації у сфері дистанційного
навчання науково-педагогічними, педагогічними працівниками, які
забезпечують навчання за дистанційною формою

2014

2014-2015
Постійно

6.1.

Забезпечення одного 1 комп’ютерного місця з підключенням до
мережі Інтернет для кожного працівника підрозділу дистанційного
навчання

2014-2016

6.2.

Забезпечення мінімум 1 комп’ютерного місця з підключенням до
мережі Інтернет на 4-х педагогічних і науково - педагогічних
працівників, які ведуть навчання за дистанційною формою

2015-2016

6.3.

Придбання або оренда серверного обладнання із цілодобовим
режимом доступу для створення, накопичення та обміну
інформаційними ресурсами, необхідними для дистанційного
навчання

2014-2015

6.4.

Здійснення оновлення комп’ютерної техніки відповідно до
розвитку сфери інформаційних технологій

постійно

7.1.

Проведення аудиту існуючої інформаційно-комунікаційної мережі
ЗДІА

2014

7.2.

Розробка перспективного плану розвитку мережі з урахуванням
вимог п.6.1 та п.6.2

2014

7.3.

Створення основного та резервного каналів зв’язку із пропускною
здатністю не менше 50 Мб/с, що цілодобово забезпечують
можливість доступу через Інтернет до веб-середовища
дистанційного навчання

2015

8. Забезпечення ліцензійним
програмним забезпеченням або
програмним забезпеченням,
побудованим на програмних
продуктах з відкритими кодами

8.1.

Оформлення підписки Microsoft IT Academy для забезпечення
ліцензійним ПЗ загального призначення

щорічно

8.2.

Вибір платформи ДН , яка базується на ПЗ з відкритим кодом

2014

8.3.

Здійснення оновлення програмного забезпечення відповідно до
розвитку сфери інформаційних технологій

9. Забезпечення доступу студентів,
науково-педагогічних (педагогічних)
працівників та методистів до
інформаційних ресурсів ЗДІА

9.1.

постійно

Розробка перспективного плану розвитку електронної бібліотеки
ЗДІА

2014

Створення на базі бібліотеки електронного репозитарію наукових
розробок ЗДІА

2015

9.2.
9.3.

Розробка сайтів періодичних видань ЗДІА

2014-2015

10.1. Розробка перспективного плану створення та розвитку центрів ДН

2015

10.2. Забезпечення матеріально-технічного та програмного забезпечення
центрів ДН, включаючи комп'ютерний клас для навчання
студентів за дистанційною формою (кількість комп'ютерних місць
із розрахунку: не менше 1 комп'ютера з підключенням до Інтернет
на 10 студентів дистанційної форми навчання)

2016

10.3. Забезпечення Центрів ДН персоналом, який 100% пройшов
підвищення кваліфікації у сфері дистанційного навчання і має
відповідні документи

2016

11. Наявність затверджених навчальних 11.1. Визначення напрямів (спеціальностей), у тому числі
спеціальностей підвищення кваліфікації, за якими буде здійснюватися
планів з підготовки фахівців за
дистанційне навчання.
дистанційною формою навчання за
визначеним переліком напрямів
11.2. Розробка навчальних планів напрямів підготовки ( спеціальностей)
(спеціальностей), навчальних
з зазначенням навчальних дисциплін, за якими має відбуватись
програм (планів) підвищення
дистанційне навчання
кваліфікації
11.3. Розробка обґрунтованого переліку навчальних занять ( у тому
числі лабораторних робіт), які будуть проводитись в очній формі

2014

10. Створення та розвиток центрів
дистанційного навчання (далі –
центри ДН), що розташовані поза
межами ЗДІА

11.4. Затвердження розроблених навчальних планів

2015

2015
2015

12. Наявність методичних
рекомендацій щодо розроблення та
використання технологій
дистанційного навчання в
навчальному процесі

13. Організація доступу з веб-сайту
ЗДІА до інформаційно- освітніх
ресурсів ДН

14. Забезпечення навчальних
дисциплін напрямів підготовки
(спеціальностей), навчальних
програм підвищення кваліфікації,
за якими здійснюється навчання за
дистанційною формою,
відповідними веб-ресурсами

12.1. Визначення переліку технологій і засобів їх практичної реалізації у
системі ДН ЗДІА

2014

12.2. Розробка загальних рекомендацій з використання технологій ДН

2014

12.3. Розробка загальних рекомендацій щодо створення електронних
засобів навчання

2014

12.4. Розробка спеціалізованих рекомендацій щодо розробки та
використання технологій ДН
13.1. Розробка нового сайту ЗДІА з урахуванням вебометричного
рейтингу вищих навчальних закладів
13.2. Розробка сайту Центру ДН ЗДІА і розміщення на ньому у вільному
доступі інформації про педагогічні та інформаційні технології
навчання за дистанційною формою; методичних матеріалів щодо
роботи з веб-ресурсами (дистанційними курсами),
демонстраційних версій веб-ресурсів
13.3. Забезпечення персоніфікованого доступу до веб-ресурсів
(дистанційних курсів), сервісів, що забезпечують синхронні та
асинхронні комунікації, системи управління навчальним процесом
за дистанційною формою навчання.
13.4. Проведення технологічної підтримки та своєчасного оновлення
веб-ресурсів дистанційного навчання
Забезпеченість кожної навчальної дисципліни відповідними вебресурсами, що рекомендовані методичною комісією ЗДІА для
використання в навчальному процесі:
1) методичні рекомендації щодо використання веб-ресурсів,
послідовності виконання, особливостей контролю
2) документи планування навчального процесу, програма курсу
підвищення кваліфікації
3) лекційний матеріал у текстовому вигляді з графіками, малюнками та
таблицями не менше 10 000 знаків (1/4 друкованого аркуша) на 1
академічну годину
4) тести для усіх видів контролю рівня знань (самоконтроль, поточний і
підсумковий контроль) не менше 20 тестових завдань до кожної теми

2016
2015
2015

2015

постійно
2016

5) практичні завдання з методичними рекомендаціями щодо їх
виконання
6) відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів
7) віртуальні лабораторні роботи з методичними рекомендаціями щодо
їх виконання (якщо виконання лабораторних робіт передбачено
навчальним планом та якщо не прийнято рішення проводити
лабораторні роботи в очній формі)
8) глосарій термінів навчального матеріалу
9) бібліографія та посилання на електронні бібліотеки

Розробники:
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