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Положення «Про електронний навчальний курс у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти» визначає структуру електронного навчального 

курсу (ЕНК) із модуля (дисципліни), уніфіковані вимоги до змісту та оформлення 

його складників, навчально-методичні і програмно-технічні умови його 

застосування у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти під час 

організації дистанційного навчання. Метою створення ЕНК є забезпечення 

модернізації освітнього процесу, змістове наповнення освітнього простору, надання 

рівного доступу учасникам освітнього процесу незалежно від місця їх проживання 

та форми навчання відповідно до якісних навчальних і науково-методичних 

матеріалів, створених на основі цифрових технологій. 

ЕНК розробляються і використовуються в спеціалізованому вебсередовищі 

БІНПО – єдиній освітньо-цифровій екосистемі, що поєднує інтелектуальний, 

науковий, професійний, освітній, технологічний потенціал суб’єктів мережевого 

освітньо-цифрового середовища та передбачає використання цифрових, 

андрагогічних, акмеологічних та інтерактивних технологій у віртуальному просторі.  

ЕНК розміщуються на LMS «Профосвіта» – для здобувачів вищої освіти, педагогів 

фахової передвищої освіти, на хмарному сервісі Microsoft Teams платформи Office 

365 – для педагогів професійної освіти. 

Електронні навчальні курси, розроблені на основі даного Положення, можуть 

застосовуватися для всіх рівнів вищої освіти з усіх напрямів підготовки і підвищення 

кваліфікації, спеціальностей та/або окремими частинами для організації самостійної 

роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації, здобувачів вищої освіти, 

проведення модульного і підсумкового контролю, проведення консультацій та ін. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1 Положення визначає структуру електронного навчального курсу із модуля 

(дисципліни), уніфіковані вимоги до змісту та оформлення його складників, 

навчально-методичні і програмно-технічні умови його застосування у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти під час організації 

дистанційного навчання.  

1.2 Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників 

освітнього процесу: науково-педагогічних працівників, замовників освітніх послуг, 

здобувачів вищої освіти, ключових стейкголдерів і батьків.  

Організувати якісне навчання із використанням цифрових технологій, 

надихати й мотивувати суб’єктів освітнього процесу, давати раду технічним 

проблемам виявилось зовсім не просто. Україна не виняток – жодна держава, жодна 

освітня система у світі не була готова до цього.  

Як визначено в наказі Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 

«Про затвердження Положення про дистанційне навчання», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235, дистанційне 

навчання – це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і 

способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за 

опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального 

процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних 

психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. 

Дистанційна форма навчання передбачає доступ до інтернету, технічне забезпечення 

(комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в усіх учасників освітнього процесу, а також 

те, що науково-педагогічні працівники та суб’єкти освітнього процесу володіють 

технологіями дистанційного навчання.  
1.3 Основне завдання дистанційного навчання – це забезпечення 

замовникам освітніх послуг можливості реалізації конституційного права на 

здобуття вищої освіти та підвищення кваліфікації, зокрема:  

− розширення доступу різних категорій замовників освітніх послуг до 

якісного навчання/перенавчання/підвищення кваліфікації за відповідними освітніми 

(освітньо-професійними) програмами;  

− навчання за індивідуальною освітньою траєкторією відповідно до потреб, 

особливостей і можливостей здобувачів вищої освіти і слухачів курсів підвищення 

кваліфікації;  

− забезпечення можливості навчання без відриву від виробництва;  

− підвищення якості та ефективності навчання впродовж життя шляхом 

застосування цифрових технологій;  

− створення додаткових можливостей спілкування викладачів, слухачів 

курсів підвищення кваліфікації і здобувачів вищої освіти у межах активного 

взаємонавчання і професійної співдії;  

− забезпечення перманентного моніторингу якості освіти;  

− зменшення витрат на навчання, проїзд і проживання учасників освітнього 

процесу;  

− зниження матеріально-технічних затрат на організацію освітнього 

процесу шляхом заміни його на віртуально-мережевий тощо.  
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1.4 Положення розроблено з урахуванням вимог чинних нормативних 

документів, а саме:  

− Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову 

передвищу освіту»;  

− Указу Президента України «Про заходи щодо розвитку національної 

складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого 

доступу до цієї мережі в Україні» від 31.07 2000 р. №928/2000;  

− Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні від 15.05. 2013 р. 

№ 386-р;  

− «Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні» від 15.05. 2013 р. 

№386-р;  

− Наказу МОН «Про затвердження Положення про дистанційне навчання 

від 25.04.2013 № 466;  

− Наказу МОН «Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів 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» від 

30.10.2013 № 1518;  

− Листа МОН Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання 

закладах фахової передвищої та вищої освіти від 24.06.2020 №1/9-344;  

− Наказу Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 р. № 1115 

«Деякі питання організації дистанційного навчання (зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України №941/35224 від 8 вересня 2020 року)»; 

− «Положення про електронні освітні ресурси» (наказ № 749 від 29 травня 

2019 року) тощо. 

1.5 Формування власної стратегії організації дистанційного навчання 

передбачено нормативною базою БІНПО, зокрема Стратегією розвитку БІНПО на 

2020-2025 рр. (СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. Забезпечення якості освітньої діяльності для 

освіти впродовж життя. маркетинг освітніх послуг. СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. 

Цифрова трансформація інституту, подолання цифрового розриву у сфері вищої і 

професійної освіти), Планом роботи БІНПО на 2022 рік, «Положенням про 

організацію освітнього процесу в умовах змішаного навчання у БІНПО», 

«Положенням про організацію освітнього процесу в умовах дистанційного 

навчання», «Положення про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої 

освіти», «Положення про освітню, організаційну, інформаційну, консультативну 

та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти», «Положення про дотримання принципів 

академічної доброчесності» тощо. 

 

1.6 У Положенні терміни використано в такому значенні:  

• асинхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під 

час якої учасники співпрацюють та комунікують між собою із затримкою у часі, 

застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі та інші сучасні 

цифрові технології тощо;  

• вебресурси навчальних дисциплін (програм), у тому числі електронні 

навчальні курси, – систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-

методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм), 

https://ips.ligazakon.net/document/view/Re22007?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_campaign=IPS_text&utm_content=jl03&_ga=2.166267902.1565096547.1647280179-1933121237.1589134896
https://ips.ligazakon.net/document/view/Re33637?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_campaign=IPS_text&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/Re33637?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_campaign=IPS_text&utm_content=jl03
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яке доступне через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веббраузера та/або 

інших доступних користувачеві програмних засобів; 

• вебсередовище дистанційного навчання – системно організована 

сукупність вебресурсів навчальних дисциплін (програм), електронних навчальних 

курсів програмного забезпечення управління вебресурсами, засобів взаємодії 

суб’єктів дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням; 

• дистанційна форма навчання – форма організації освітнього процесу у ЗВО, 

яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість 

отримання випускниками, замовниками освітніх послуг документів державного 

зразка про відповідний освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень. Основними 
видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є: лекція, семінарське 
заняття, практичні заняття, консультації та інші (пункт 3.2 із змінами, внесеними 

згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 761); 

• електронна бібліотека об’єктів – це набір електронних ресурсів, в якому 

передбачено (апаратно, програмно) можливості для створення, пошуку і 

використання інформації. Містять інформаційні об’єкти в різних форматах; 

• електронна версія друкованого видання – електронне видання, що 

відтворює друковане видання, зберігаючи розміщення на сторінці тексту ілюстрацій, 

посилань, приміток тощо; 

• електронна хрестоматія – електронне навчальне видання, що містить 

літературно-художні, історичні, музичні та інші твори чи уривки з них, які є 

об’єктом вивчення у навчальному предметі, дисципліні, модулі; 

• електронне видання – документ, який пройшов редакційно-видавниче 

опрацювання, має вихідні відомості, містить інформацію у форматі електронних 

даних чи програм (або їх комбінації), для використовування якої потрібні цифрові 

пристрої; 

• електронний аналог друкарського видання – електронне видання (подане 

у форматах pdf, doc, jpg та ін.), в якому, в основному, відтворено відповідне 

друковане видання; 

• електронний довідник – електронне довідкове видання прикладного 

характеру, побудоване в систематичному порядку, призначене для швидкого 

пошуку певних відомостей; 

• електронний лабораторний практикум – електронне практичне видання, 

що містить завдання практичного змісту, моделі природних та/або штучних об’єктів, 

процесів і явищ із застосуванням засобів комп’ютерної візуалізації; 

• електронний навчальний контент – це форма передання інформації, 

культурної та історичної спадщини, обміну життєвим досвідом і знаннями, що 

передаються через вебсайти, СБ, відео чи різні програми; 

• електронний навчальний курс (ЕНК) – це комплекс навчально-методичних 

матеріалів, створених для організації індивідуального та групового навчання з 

використанням технологій дистанційного навчання; 

• електронний навчальний посібник – електронне навчальне видання, що 

доповнює або частково (повністю) замінює підручник; 

• електронний освітній ігровий ресурс (далі – ЕОІР) – різновид ЕОР, що 

поєднує пізнавальну та розвивальну функції, містить цілісний теоретичний матеріал 

і компетентнісні завдання з навчального предмета, подані в ігровій формі; 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re27368?ed=2015_07_14&an=39
https://ips.ligazakon.net/document/view/re27368?ed=2015_07_14&an=39
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• електронний підручник – електронне навчальне видання із 

систематизованим викладом навчального матеріалу, що відповідає освітній 

програмі, містить цифрові об’єкти різних форматів та забезпечує інтерактивну 

взаємодію; 

• електронний практикум – електронне навчальне видання, що містить 

сукупність практичних завдань та/або вправ із певного навчального предмета, 

дисципліни, модуля, які сприяють розвитку/удосконаленню компетентностей та 

містять інтерактивні елементи; 

• електронний посібник – це універсальний гіпермедійний засіб 

інтерактивного навчання, матеріал якого розширює межі підручника, містить 

додаткові, найновіші та довідкові відомості, викладені у компактній формі 

гіпертекстового середовища; 

• електронний робочий зошит – електронне практичне видання, що містить 

дидактичний матеріал і сприяє самостійній роботі суб’єкта  освітнього процесу під 

час освоєння змістового модуля, дисципліни, навчального предмета; 

• електронний словник – електронне довідкове видання, що містить 

упорядкований перелік мовних одиниць (слів, словосполучень, термінів, 

фразеологізмів тощо) з відомостями про їх значення, вживання, будову, походження 

тощо; 

• електронні демонстраційні матеріали – електронні матеріали (презентації, 

схеми, відео- й аудіозаписи та ін.), призначені для супроводу освітнього процесу; 

• електронні дидактичні демонстраційні матеріали – електронні матеріали 

(статичні і динамічні двовимірні та тривимірні моделі, мапи, креслення, схеми, 

репродукції, інші допоміжні ілюстративні матеріали, відео- й аудіозаписи тощо), що 

можуть використовуватись як допоміжні в освітньому процесі; 

• електронні методичні матеріали – це видання, що містять матеріали щодо 

методики: викладання і вивчення навчальної дисципліни (навчального предмета, 

розділу, модуля, частини); виконання семінарський, практичних і лабораторних 

робіт; виконання завдань; проведення науково-дослідних робіт; організації і 

проведенню ділових ігор тощо; 

• електронні методичні рекомендації – електронне практичне видання з 

певної теми, розділу або питання навчального предмета, дисципліни, курсу, роду 

практичної діяльності з методикою виконання окремих завдань, певного виду робіт, 

а також заходів; 

• електронні навчально-методичні комплекси (ЕНМКД) – об’єднання 

навчально-методичних, програмно-технічних та організаційних засобів, що 

забезпечують повну сукупність освітніх послуг (організаційних, методичних, 

теоретичних, практичних, експериментальних, консультаційних тощо), які 

необхідні та достатні для вивчення конкретної навчальної дисципліни для певної 

форми навчання (очної, заочної); 

• інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання – 

технології створення, накопичення, зберігання та доступу до вебресурсів 

(електронних ресурсів), електронних навчальних курсів, навчальних дисциплін 

(освітніх/освітньо-професійних програм), а також забезпечення організації і 

супроводу освітнього процесу за допомогою спеціалізованого програмного 

забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі 

інтернету; 
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• комп’ютерний тест – стандартизовані завдання, представлені в електронній 

формі, призначені для вхідного, проміжного і підсумкового контролю рівня 

навчальних досягнень, а також самоконтролю та/або такі, що забезпечують 

вимірювання психофізіологічних і особистісних характеристик випробовуваного; 

• синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під 

час якої всі учасники одночасно перебувають у вебсередовищі дистанційного 

навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо);  

• система управління вебресурсами навчальних дисциплін 

(освітніх/освітньо-професійних програм) – програмне забезпечення для 

створення, збереження, накопичення та передачі вебресурсів, а також для 

забезпечення авторизованого доступу суб’єктів дистанційного навчання до цих 

вебресурсів; 

• система управління дистанційним навчанням – програмне забезпечення, 

призначене для організації навчального процесу та контролю за навчанням через 

Інтернет та/або локальну мережу; 

• суб’єкти дистанційного навчання – особи, які навчаються (студент, слухач), 

та особи, які забезпечують освітній процес за дистанційною формою навчання 

(педагогічні та науково-педагогічні працівники, методисти тощо); 

• технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій, 

включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають 

можливість реалізувати процес дистанційного навчання у ЗВО; 

• цифрові технології дистанційного навчання – технології створення, 

накопичення, зберігання та доступу до вебресурсів (електронних ресурсів) 

навчальних дисциплін (електронний навчальних курсів, освітніх/освітньо-

професійних програм), а також забезпечення організації і супроводу освітнього 

процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів 

цифрового зв’язку, у тому числі інтернету;  

• Google Meet (попередня назва Hangouts Meet) – сервіс відеотелефонного 

зв'язку, розроблений компанією Google; 

• Microsoft Teams – центр для командної роботи в Office 365 від Microsoft, який 

інтегрує користувачів, вміст і засоби, необхідні команді для ефективнішої 

роботи. Застосунок об’єднує все в спільному робочому середовищі, яке містить чат 

для нарад, файлообмінник та корпоративні програми; 
 
 

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО 

НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 
 

2.1 Електронний навчальний курс (ЕНК) – це комплекс навчально-

методичних матеріалів, створених для організації індивідуального та групового 

навчання з використанням технологій дистанційного навчання. Інформаційна 

система, яка є достатньою для навчання дорослих окремим модулям, навчальним 

дисциплінам за допомогою опосередкованої взаємодії віддалених один від одного 

учасників освітнього процесу в спеціалізованому середовищі, яке функціонує на 

основі сучасних психолого-педагогічних, андрагогічних та цифрових технологій.  
2.2 Метою створення ЕНК є забезпечення модернізації освітнього процесу, 

змістове наповнення освітнього простору, надання рівного доступу учасникам 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Google
https://uk.wikipedia.org/wiki/Office_365
https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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освітнього процесу незалежно від місця їх проживання та форми навчання 

відповідно до якісних навчальних і науково-методичних матеріалів, створених на 

основі цифрових технологій. 

2.3 Загальні вимоги до ЕНК: 

• функціональність; 

• безпечність; 

• надійність функціонування; 

• зручність використання для користувача; 

• крос-платформність; 

• відповідність засадам реалізації принципів державної політики цифрового 

розвитку; 

• відповідність законодавству України щодо захисту авторських прав; 

• відповідність міжнародним стандартам (Experience API тощо). 

2.4 Принциповою відмінністю ЕНК від електронного варіанту 

навчального (навчально-методичного) посібника є:  

• чітка структурованість навчально-методичних матеріалів;  

• система інтерактивної взаємодії викладача і слухача курсів ПК, студента, 

студентів між собою, яка організована з використанням елементів ЕНК, 

протягом всього часу вивчення дисципліни, опанування освітньої програми;  

• розклад виконання навчального плану; 

• система контролю виконання всіх видів навчальної діяльності.  

2.5 Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами 

дистанційного навчання під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, 

забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в 

синхронному або асинхронному режимі. 

2.6 Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних (контрольних) 

робіт, відбувається дистанційно в асинхронному режимі. Окремі практичні завдання 

можуть виконуватись у синхронному режимі, що визначається робочою програмою 

навчальної дисципліни. 

2.7 До інших видів навчальних занять при здійсненні освітнього процесу 

можуть відноситись ділові ігри, виконання проєктів у групах тощо. Ці види 

навчальних занять можуть проводитись очно або дистанційно в синхронному або 

асинхронному режимі, що визначається робочою програмою навчальної 

дисципліни. 

 2.8 Практична підготовка студентів (учнів, слухачів), які навчаються за 

дистанційною формою навчання, проводиться за окремо затвердженою навчальним 

закладом програмою. 

2.9 Контрольні заходи з модуля, навчальної дисципліни при здійсненні 

підготовки фахівців за дистанційною формою навчання включають проміжний 

(тематичний, модульний), підсумковий та інші контролі компетентностей, 

набутих/розвинутих студентом, слухачем у процесі навчання та курсів підвищення 

кваліфіукації. Усі контрольні заходи можуть здійснюватися дистанційно з 

використанням можливостей цифрових технологій, зокрема відеоконференцзв’язку, 

за умови забезпечення аутентифікації того, хто навчається. 

2.10 Електронні навчальні курси, розроблені на основі даного Положення, 

можуть застосовуватися для всіх рівнів вищої освіти з усіх напрямів підготовки 

і підвищення кваліфікації, спеціальностей та/або окремими частинами для 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re33637?ed=2019_05_29&an=26
https://ips.ligazakon.net/document/view/re33637?ed=2019_05_29&an=26
https://ips.ligazakon.net/document/view/re33637?ed=2019_05_29&an=26
https://ips.ligazakon.net/document/view/re33637?ed=2019_05_29&an=26
https://ips.ligazakon.net/document/view/re33637?ed=2019_05_29&an=26
https://ips.ligazakon.net/document/view/re33637?ed=2019_05_29&an=26
https://ips.ligazakon.net/document/view/re33637?ed=2019_05_29&an=26
https://ips.ligazakon.net/document/view/re33637?ed=2019_05_29&an=26
https://ips.ligazakon.net/document/view/re33637?ed=2019_05_29&an=26
https://ips.ligazakon.net/document/view/re33637?ed=2019_05_29&an=26
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організації самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації, 

здобувачів вищої освіти, проведення модульного і підсумкового контролю, 

проведення консультацій та ін.  

2.11 ЕНК розробляються і використовуються в спеціалізованому 

вебсередовищі БІНПО – єдиній освітньо-цифровій екосистемі, що поєднує 

інтелектуальний, науковий, професійний, освітній, технологічний потенціал 

суб’єктів мережевого освітньо-цифрового середовища та передбачає 

використання цифрових, андрагогічних, акмеологічних та інтерактивних 

технологій у віртуальному просторі.  

ЕНК розміщуються на LMS «Профосвіта» – для здобувачів вищої освіти, 

педагогів фахової передвищої освіти, на хмарному сервісі Microsoft Teams 

платформи Office 365 – для педагогів професійної освіти. 

2.12 Доступ до ЕНК персоніфікований. Кожний слухач КПК, здлбувач освіти 

та викладач має доступ лише до тих ЕНК, на яких він зареєстрований для участі в 

освітньому процесі. Роль викладача курсу надається адміністратором LMS. Запис 

здобувачів освіти на курс здійснюється тьютором навчальної групи (викладачем 

цього курсу) або студенти записуються на курс самостійно (в цьому випадку курс 

має бути захищений паролем). По закінченні навчання за програмою ЕНК викладач 

відраховує здобувачів освіти із числа його активних учасників. 
 
 

3 СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ ТА ЗМІСТ 

ЙОГО ОКРЕМИХ СКЛАДНИКІВ 

3.1 Електронний навчальний курс у БІНПО побудований за принципом 

«конструктивного узгодження» та містять три взаємоузгоджувані складники: 

− очікувані результати навчання, які узгоджені з цілями освітньої 

програми та програмними результатами навчання; 

− оцінювання, яке перевіряє визначені результати навчання у вигляді 

компетентностей; 

− усі види діяльності впродовж курсу, які націлені на досягнення 

результатів навчання. 

3.2 Кожен електронний навчальний курс, розміщений в системі електронного 

навчання БІНПО, має уніфіковану структуру. 

 

3.3 ОБОВ’ЯЗКОВИМИ СКЛАДНИКАМИ ЕНК Є:  

 

3.3.1. Анотація електронного навчального курсу. Анотація – невеликий за 

розміром матеріал, який презентує електронний навчальний курс. У ньому повинні 

бути висвітлені такі питання: повна назва курсу, коротка характеристика курсу, 

перелік тем, шо розглядаються у курсі. За анотацією здобувач вирішує, наскільки 

корисним буде йому матеріал курсу, які знання він отримає та як у майбутньому він 

зможе їх використати. Анотація готується у довільній формі.  

 3.3.2 Типова  освітня програма електронного навчального курсу 

(пояснювальна записка, актуальність електронного навчального курсу, мета типової 

програми, завдання, навчально-методичне забезпечення). 

3.3.3 Профіль Типової освітньої програми електронного навчального 

курсу. 
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Профіль Типової освітньої програми електронного навчального курсу 

«_________________________________________________ 

_____________________________________________________» 

 

Обсяг курсу  

На опанування матеріалів електронного навчального 

курсу передбачено  академічних годин, що відповідають  

ЄКТС-кредиту 

Рівень програми Безперервний професійний розвиток фахівців шляхом 

формальної, неформальної та інформальної освіти 

А Мета 

  

В Характеристика Типової програми 

1 Функціональна 

спрямованість 

 

2.  Фокус Типової 

програми 

Акцент на розвиток ключових компетентностей фахівців із 

питань: 

 

3. Орієнтація Типової 

програми 

Типова програма електронного курсу орієнтована на  

4.  Особливості Типової 

програми 

Типова програма електронного навчального курсу спрямована 

на: 

  

Типова програма складається із 4 (чотирьох) змістових 

модулів: 

 

Проходження навчання за кожним змістовим модулем 

завершується відповідним видом контролю (тести, самотести, 

самооцінювання, чек-лист), за результатами якого формується 

професійне портфоліо фахівця. 

5. Цільова група Електронний курс розроблено для… 

С Професійні вимоги (компетенції) і продовження навчання 

1 Професійні вимоги 

(компетенції) 

 

2 Продовження 

навчання 

 

D Стиль і методика навчання 

1. Підходи до 

викладання і 

навчання 

 

2 Система оцінювання  
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Е Програмні компетентності 

1. Інтегральна компетентність  

2 Загальні компетентності  

 

 фахові компетентності  
F Програмні результати навчання 

 Знання і розуміння ✓ .. 

✓ .. 

✓ .. 

✓ .. 

 Розвинені вміння ✓ .. 

✓ .. 

✓ .. 

 Диспозиції  

(цінності, ставлення) 
✓ .. 

✓ .. 

✓ .. 

Ключові слова 

 
 

3.3.4 Тематичний план викладу і засвоєння матеріалів електронного 

навчального курсу 
Тематичний план Форми роботи, кількість годин 

Усього 

годин 
Лекції Семінарське 

заняття 
Самостійна 

робота 
К-сть годин 

контролю 
Вид 

контролю 

Тема  

 
      

Тема        

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №1 

 
      

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ        

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2 

 
      

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 
      

УСЬОГО ГОДИН       

 

3.3.5 Навчально-методичні матеріали: 

 - теоретичний навчальний матеріал (структуровані електронні навчальні 

матеріали, посібник у вигляді ресурсів, відеолекція, інтернет-лекція або книга, 

мультимедійні презентації лекцій, аудіо-, відео-, анімаційні навчальні ресурси, 

файли (веб-сторінки, посилання) документів. Теоретичний навчальний матеріал 

містить обов’язкові навчальні ресурси, які направлені на засвоєння теоретичних 

засад за темами модуля та відображають логіку навчання за ЕНК. Надає теоретичні 
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відомості з модуля у повному обсязі. Лекційний матеріал у текстовому вигляді з 

графіками, малюнками та таблицями повинен мати обсяг не менше 10 000 знаків (1/4 

друкованого аркуша) на 1 академічну годину. У тексті навчального матеріалу варто 

робити посилання на терміни глосарію. Крім адаптованого до самостійного 

вивчення статичного теоретичного матеріалу, можна розміщувати мультимедійні 

презентації лекцій, аудіо- та відеоматеріали, призначені для вивчення теоретичної 

частини курсу, флеш-ролики тощо;  

- практичні/семінарські заняття (зміст, методичні вказівки щодо їх 

виконання, список індивідуальних завдань, форма подання результатів виконання, 

терміни виконання, критерії оцінювання);  

- завдання для самостійної роботи (додатковий теоретичний матеріал, 

завдання, методичні вказівки щодо їх виконання, список індивідуальних завдань, 

форма подання результатів виконання, критерії оцінювання);  

- модульний контроль (контрольні запитання, завдання з критеріями 

оцінювання та формою подання результатів виконання, приклади екзаменаційних 

білетів, тести для самоконтролю та контролю);  

- комплекс тестових завдань для самоконтролю й самооцінки (контрольні 

запитання, тест для самоконтролю, компетентнісні завдання, підсумковий тест для 

оцінювання результатів навчальних досягнень);  

- додаткові матеріали. 

-глосарій ключових слів (перелік термінів, ключових понять (категорій) 

дистанційного курсу з визначенням їх сутності. При викладанні змісту термінів та 

базових понять повинна бути лаконічна за формою та чітка за змістом інформація. 

Терміни надаються в алфавітному порядку. Глосарій у дистанційному курсі 

розміщується у розділі виду діяльності – Глосарій. 

3.3.6 Консультаційний пункт. Консультації необхідні для спілкування 

слухачів КПК, студентів з викладачем, для обміну досвідом. Для консультацій 

характерні чітко визначений час початку, тривалість та періодичність. Для 

організації консультацій у режимі реального часу у системі дистанційного навчання 

використовується спеціальний вид діяльності – Чат. Також може використовуватися 

обмін повідомленнями та вид діяльності – Форум. Для консультацій у режимі онлайн 

з аудіо- і відеоспілкуванням, обміном даними, демонстрацією робочого столу та 

віддаленим керуванням найкраще підійдуть вебінари. 

3.3.7 Цифрова бібліотека до електронного навчального курсу 

(гіперпосилання на основні, додаткові та інтернет-ресурси) 

 

3.4 Основну увагу треба приділити різним видам завдань (компетентнісні,  

із використанням проєктної технології,  

 

3.4.1 Компетентнісні завдання:  

• визначена та поставлена проблема;  

• чітко/точно вказано види діяльності, необхідні для виконання завдання;  

• передбачено «занурення» в контекст завдання;  

• передбачено самостійний цільовий пошук потрібних матеріалів 

слухачами КПК/студентами;  

• передбачено вибір оптимальних інструментів для реалізації завдання, що 

забезпечують високу якість його виконання;  
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• можливість виявляти та коригувати помилки в процесі виконання 

завдання;  

• подано вимоги до способу подання результатів виконання роботи;  

• надано інструмент перевірки, що задає способи і критерії оцінювання 

результату.  

3.4.2 Завдання з використанням проєктної технології:  

• наявність значущої в дослідницькому або творчому плані проблеми, для 

розв’язання якої потрібні інтегровані знання та дослідницький пошук;  

• дослідницька діяльність у процесі навчання;  

• створення умов для творчого мислення;  

• залучення до процесу мислення знань фактів, теорій для винесення 

суджень та прийняття рішень;  

• робота в команді;  

• фасилітація процесу навчання;  

• чітко визначений термін створення кінцевого продукту;  

• результати виконаних проєктів мають бути певним чином оформлені 

(відеофільм, комп’ютерна газета, анімаційний мультфільм, вебсторінка, 

інфографіка).  

3.4.3 Завдання, що передбачають створення системи індивідуальної 

траєкторії навчання: 

• передбачено опитування потреб кожного слухача/студента;  

• систематично діагностується рівень розвитку компетентностей;  

• вибудовується система особистого відповідального ставлення до 

оволодіння матеріалом навчальної теми / навчальної дисципліни;  

• індивідуальна освітня траєкторія навчання планується відповідно до 

визначених фундаментальних освітніх об’єктів та індивідуального стилю навчання;  

• демонструються особисті освітні досягнення слухачів курсів підвищення 

кваліфікації, студентів та колективне їх обговорення;  

• для рефлексії та оцінювання наводяться завдання різного рівня 

складності, відповідні критерії оцінювання та завдання для самооцінювання, 

взаємного оцінювання;  

• наявні індивідуальні завдання різного типу, засновані на використанні 

різних типів ресурсів. 

3.5 Семінарське заняття. Семінарське заняття проводиться, як правило, за 

допомогою елементу курсу «Семінар». Можливо використовувати Форум. План 

семінарського заняття повинен містити тему, питання, критерії оцінки робіт та 

методичні рекомендації щодо підготовки до семінарського заняття.  

3.6 Комп’ютерні тести ДНК можуть бути такі:  

1) вхідний (до проходження ДНК);  

2) поточний;  

3) модульний;  

4) підсумковий.  

Рекомендована загальна кількість тестових запитань в категорії (не менше): для 

поточного тесту – 10-20 запитань; для модульного – 30-35; для підсумкового – від 

40 до 50. Питання тесту вибираються випадковим чином із загальної кількості 

запитань в категорії. Рекомендується використовувати типи запитань, для яких 

можливий автоматичний підрахунок результатів тестування. Допускається 

використання запитань типу «Есе», які автоматично не оцінюються і потребують 
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перевірки викладачем. Кожне запитання тесту повинно мати вагу, представлену 

додатнім цілим числом. 

3.7 Тести мають своєю метою перевірку (самоперевірку) ефективності 

засвоєння матеріалу. Тести можуть відрізнятися цільовим призначенням для: 

самоконтролю, перевірки поточних знань, підсумкового контролю.  

Виходячи з цього, тести розробляються з окремих тем (модулів) та з 

дисципліни в цілому. При підготовці тестів, які будуть використовуватися, слід 

продумати та визначити для кожного тесту такі атрибути і параметри:  

- тип тесту (для самоконтролю, вхідного, проміжного, підсумкового контролю); 

- види питань у тесті (вірно/невірно, одинарний або множинний вибір 

правильних відповідей, зіставлення визначень і варіантів відповідей, числова 

відповідь, коротка відповідь з введенням з клавіатури та інші);  

- максимальна кількість балів за увесь тест;  

- бальна оцінка за кожну вірну відповідь;  

- прохідний бал;  

- режим видачі питань (вибіркові або усі питання з запропонованих);  

- відведений час для тестування;  

- кількість спроб.  

Тести можуть створюватися у самій системі, або імпортуватися з спеціального 

структурованого текстового файла. 

3.8 Модульний контроль. Для оцінювання знань, умінь та навичок, набутих 

під час вивчення кожного модуля ЕНК, використовуються завдання або тести 

обсягом не менше 10 тестових завдань до кожної теми. Після тестування результати 

оцінювання навчальних досягнень автоматично заносяться до електронного 

журналу.  

3.9 Підсумковий контроль – передбачає наявність матеріалів для підготовки 

студентів до складання заліків та іспитів (контрольні завдання або підсумковий тест. 

3.10 Навчально-методичні матеріали для створення ЕНК повинні 

включатися кафедрами в план навчально-методичних видань навчально-

методичного забезпечення дистанційного навчання та проходити всі процедури 

видання навчально-методичної літератури (авторська підготовка, редагування, 

затвердження, видання).  

Підготовка та технічне оформлення змістової частини ЕНК має проходити з 

дотриманням даних рекомендацій.  

3.11 Змістова частина дистанційного курсу готується в структурованому 

вигляді. Це значить, що кожний структурний елемент курсу створюється в окремому 

файлі. Імена файлів повинні відповідати їх змісту і писатися малими латинськими 

символами. Електронний конспект лекцій, який планується розміщувати в курсі 

повинен мати чіткий поділ за темами, що розглядаються у відповідній лекції.  

Якщо в лекції (або окремому питанні) передбачається короткий тест для 

контролю засвоєння матеріалу, то цей тест надається у кінці відповідного матеріалу 

разом із характеристикою: видом тестового питання; правильною відповіддю; 

критеріями оцінювання. Під час оформлення навчально-методичних матеріалів слід 

дотримуватися вимог та рекомендацій з підготовки до друку методичних видань.  

Файли можуть надаватися у різних форматах: PDF, Power Point, Open Office, 

Microsoft Word, Microsoft Excel. 
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СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

• пояснювальна записка, 

• актуальність електронного навчального курсу,

• мета типової програми, 

• завдання, 

• навчально-методичне забезпечення

Типова  освітня програма 
електронного навчального 
курсу 

• обсяг курсу, рівень програм, мета ЕНК

• характеристика типової програми (функціональна 
спрямованість, фокус типової програми, орієнтація 
Типової програми ЕНК, особливості Типової програми, 
цільова група)

• професійні вимоги (компетенції) і продовження навчання 
(професійні вимоги і компетенції, продовження навчання)

• стиль та методика навчання (підходи до викладання і 
навчання, система оцінювання, програмні компетентності

• програмні результати навчання, ключові слова

Профіль Типової освітньої 
програми електронного 
навчального курсу

•форми роботи

•кількість годинТематичний план викладу і 
засвоєння матеріалів ЕНК

• структуровані електронні навчальні матеріали, 
посібник у вигляді ресурсів, відеолекція, інтернет-
лекція або книга, мультимедійні презентації лекцій, 
аудіо-, відео-, анімаційні навчальні ресурси

Теоретичний 
навчальний матеріал

•зміст, методичні вказівки щодо їх виконання, 
список індивідуальних завдань, форма подання 
результатів виконання, терміни виконання, 
критерії оцінювання

Практичні/семінарські 
заняття

•додатковий теоретичний матеріал, завдання, 
методичні вказівки щодо їх виконання, список 
індивідуальних завдань, форма подання 
результатів виконання, критерії оцінювання

Завдання для 
самостійної роботи

•контрольні запитання, завдання з критеріями 
оцінювання та формою подання результатів 
виконання, приклади екзаменаційних білетів, тести 
для самоконтролю та контролю

Модульний контроль

• Основні терміни, поняття, які стосуються 
тематики

Глосарій ключових 
слів

• чат, форум, аудіо- і відеоспілкування, 
обмін даними

Консультаційний 
пункт

• гіперпосилання на основні, додаткові та 
інтернет-ресурсиЦифрова бібліотека
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4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ЕЛЕКТРОННОГО 

НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

4.1 Текст матеріалів ЕНК рекомендується готувати в програмі Microsoft Word 

версії не нижче 97, рекомендований розмір шрифту – 12 pt.  

4.2 Малюнки мають бути вставлені у текст і представлені у форматі .gif, .png 

або .jpg.  

4.3 Після оформлення матеріал слід конвертувати у формат HTML і розмістити 

на сервері дистанційного навчання. Припускається конвертація у формат PDF.  

4.4 При створенні мультимедійних презентацій потрібно дотримуватися 

таких основних правил: 

• використовуються ключові слова і фрази, а не речення;  

• на одному слайді виводиться одне ключове поняття;  

• цифрові дані подаються у вигляді діаграм;  

• теоретичний матеріал структурується та подається у схемах та 

організаційних діаграмах;  

• теоретичний матеріал підкріплюється графічними зображеннями та 

відеофрагментами;  

• основний зміст подається логічно та грамотно;  

• діаграми і графічні зображення використовуються відповідно до 

поставленої мети ЕНК;  

• ефекти анімації застосовуються для акцентування уваги на визначених 

моментах, поетапного виведення вмісту слайду на екран, для 

демонстрації руху або послідовності дій;  

• для подання текстового матеріалу використовується шрифт з 

мінімальним розміром – 20 пт; 

•  презентація носить проблемний характер, не є точною копією лекції. 

 

5. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

З
аг

ал
ьн

а 
ін

ф
о

р
м

ац
ія

 п
р

о
 Е

Н
К

 

Складники ЕНК Критерій 

Робоча програма Подано у форматі вебсторінки або у 

вигляді PDF-файлу 

Мета і завдання вивчення курсу 

 

Кількість годин на вивчення кожного 

модуля (теми, дисципліни) 

Критерії оцінювання Подано у форматі вебсторінки або у 

вигляді PDF-файлу 

Вказується розподіл балів за 

виконання різних видів навчальної 

діяльності з кожної теми (модуля, 

дисципліни) 

Цифрова бібліотека до ЕНК Подано у форматі вебсторінки або у 

вигляді PDF-файлу 
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 Наводяться основні, додаткові та 

Інтернет-джерела з активними 

гіперпосиланнями 

Термінологічний словник Подано у формі глосарія або 

посилання на глосарій 

Оголошення Подано у форматі Форуму новин 

Консультаційний пункт Використовується форум 

Консультації офлайн  

Консультації онлайн Використовується чат або Skype 

Теоретичний матеріал Подано у форматі вебсторінки або у 

вигляді PDF-файлу 

Наявність мультимедійної презентації 

Навчальний матеріал структуровано 

на окремі фрагменти по темах 

Обсяг лекційного матеріалу у 

текстовому вигляді та таблицями не 

менше 10 000 знаків (1/4 друкованого 

аркуша) на 1 академічну годину 

Семінарські (практичні) роботи Наявність окремих ресурсів для 

кожної семінарської (практичної) 

роботи, які містять основні структурні 

елементи: тема, список завдань, 

форма подання результатів виконаної 

роботи, критерії оцінювання, термін 

виконання (для всіх робіт) 

Завдання для самостійної роботи Наявність рекомендацій з виконання 

завдань або додаткових навчально-

методичних ресурсів для самостійного 

опрацювання або посилань на 

зовнішні інформаційні ресурси 

Наявність окремих ресурсів із 

завданнями для самостійного 

виконання, які містять основні 

структурні елементи: список завдань, 

форма подання результатів 

виконаного завдання, критерії 

оцінювання, термін виконання 

Модульний контроль Наявність питань для самоконтролю 

та самоперевірки 

Наявність тесту для модульного 

контролю (не менше 10 тестових 

завдань) 
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6 СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ З 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

6.1 Структура ЕНК складається з наступних компонентів:  

6.1.1. загальні відомості про навчальну дисципліну та про автора(ів): для якої 

спеціальності /напряму підготовки, курсу. При отриманні сертифікату на ЕНК 

вказується номер наказу та дата, коли його сертифіковано. робоча програма, у якій 

зазначається мета і завдання вивчення курсу, його зміст, у якому відображаються 

назви тем кожного модуля з анотаціями, кількість годин на вивчення кожного 

модуля, календарний план, що відображає потижневий план проведення лекційних і 

практичних (семінарських, лабораторних) занять, а також виконання здобувачами 

вищої освіти і слухачами курсів підвищення кваліфікації завдань для самостійної 

роботи, критерії оцінювання, що містять відомості щодо системи оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з дисципліни або слухачів курсів із 

змістового модуля або спецкурсу, як поточних, так і підсумкових (з кожного модуля 

вказується розподіл балів за виконання завдань та шкала оцінювання), друковані та 

інтернет-джерела – у цьому ресурсі пропонуються основні, додаткові друковані 

джерела з дисципліни та інтернет-ресурси; відомості про автора(ів) курсу мають 

містити прізвище, ім’я та по батькові, електронну пошту, перелік курсів, що 

викладаються;   

6.1.2. теоретичний матеріал курсу дисципліни: структурований електронний 

лекційний матеріал, зміст якого відображає логіку навчання за курсом і надає 

здобувачу вищої освіти або слухачу курсів підвищення кваліфікації теоретичні 

відомості з модуля у повному обсязі; аудіо-, відео-, анімаційні навчальні ресурси; 

список друкованих та інтернет-джерел, посилання на сайт кафедри, електронну 

бібліотеку чи інститутський репозитарій;  

6.1.3. контроль засвоєння лекційного матеріалу: до кожного питання в 

лекційному матеріалі подаються тестові завдання з обмеженням переходу до 

складання тестових завдань з наступного лекційного питання, не отримавши 

позитивну оцінку з попереднього питання лекційного матеріалу; 

6.1.4. практичні (семінарські) заняття: методичні вказівки до виконання 

практичних (семінарських) робіт, форма подання результатів виконання з 

обов’язковим їх завантаженням на освітній портал;  

6.1.5. контроль засвоєння практичних (семінарських) робіт: до кожної 

практичної (семінарської) роботи подаються тестові завдання з додаванням 

обмеження: не можна починати складати тести з практичної (семінарської) роботи, 

не завантаживши звіт про виконання роботи;  

6.1.6. модульний контроль: для оцінювання знань, умінь і навичок, набутих під 

час вивчення кожного модуля курсу, використовуються тестові завдання з 

підсумкових модульних контролів 1 та 2, з додаванням обмеження: не можна 

починати складати тести з ПМК 1, не отримавши позитивну оцінку з останнього 

питання лекційного матеріалу за Змістовий модуль1; не можна починати складати 

тести з ПМК 2, не отримавши позитивну оцінку з останнього питання лекційного 

матеріалу за Змістовий модуль 2;   

6.1.7. матеріали для проведення підсумкової атестації: підсумковий тест для 

атестації здобувача вищої освіти з дисципліни;  
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6.1.8. методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

або слухачів курсів підвищення кваліфікації: значна частина навчальних годин при 

вивченні кожної дисципліни відводиться на самостійне опрацювання – у матеріалах 

електронного навчального курсу необхідно розмістити додатковий теоретичний 

матеріал та завдання для самостійного виконання, що забезпечить краще засвоєння 

навчального матеріалу дисципліни;  

6.1.9. додаткові матеріали.  
 

 

7 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

7.1 Положення набирає чинності з моменту його затвердження Вченою 

радою БІНПО та вводиться в дію наказом директора Інституту. 
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ 

Навчання вдома: практичні поради для вчителів від психологині Світлани Ройз 

https://nus.org.ua/articles/navchannya-vdoma-praktychniporady-dlya-vchyteliv-vid-psyhologyni-

svitlany-rojz/ 

Як технічно організувати дистанційне навчання — покрокова інструкція 

https://nus.org.ua/articles/yak-tehnichno-organizuvatydystantsijne-navchannya-pokrokova-

instruktsiya/  

35 інструментів для дистанційного навчання — добірка НУШ https://nus.org.ua/articles/30-

instrumentv-dlyadystantsijnogo-navchannya-dobirka-nush/  

Практики та підходи до дистанційного навчання — рекомендації для вчителів 

https://nus.org.ua/articles/praktyky-ta-pidhody-dodystantsijnogo-navchannya-rekomendatsiyi-

dlyavchyteliv/  

Чотири сервіси, які допоможуть організувати дистанційне навчання 

https://nus.org.ua/articles/chotyry-servisy-yakidopomozhut-organizuvaty-dystantsijne-

navchannya/  

Як працювати в Google-клас: покрокова інструкція https://nus.org.ua/articles/yak-

pratsyuvaty-v-google-klaspokrokova-instruktsiya/  

Усе в одному місці: як програма Discord допоможе організувати дистанційне навчання 

https://nus.org.ua/articles/use-v-odnomu-mistsi-yakprograma-discord-dopoozhe-organizuvaty-

dystantsijnenavchannya/  

Як використовувати YouTube у дистанційному навчанні https://nus.org.ua/articles/yak-

vykorystovuvaty-youtube-udystantsijnijnomu-navchanni/  

Як розробити дистанційний урок для 1-2 класів – інструкція від учительки 

https://nus.org.ua/articles/yak-rozrobyty-dystantsijnyjurok-dlya-1-2-klasiv-instruktsiya-vid-

vchytelky/ 

https://nus.org.ua/articles/navchannya-vdoma-praktychniporady-dlya-vchyteliv-vid-psyhologyni-svitlany-rojz/
https://nus.org.ua/articles/navchannya-vdoma-praktychniporady-dlya-vchyteliv-vid-psyhologyni-svitlany-rojz/
https://nus.org.ua/articles/yak-tehnichno-organizuvatydystantsijne-navchannya-pokrokova-instruktsiya/
https://nus.org.ua/articles/yak-tehnichno-organizuvatydystantsijne-navchannya-pokrokova-instruktsiya/
https://nus.org.ua/articles/30-instrumentv-dlyadystantsijnogo-navchannya-dobirka-nush/
https://nus.org.ua/articles/30-instrumentv-dlyadystantsijnogo-navchannya-dobirka-nush/
https://nus.org.ua/articles/praktyky-ta-pidhody-dodystantsijnogo-navchannya-rekomendatsiyi-dlyavchyteliv/
https://nus.org.ua/articles/praktyky-ta-pidhody-dodystantsijnogo-navchannya-rekomendatsiyi-dlyavchyteliv/
https://nus.org.ua/articles/chotyry-servisy-yakidopomozhut-organizuvaty-dystantsijne-navchannya/
https://nus.org.ua/articles/chotyry-servisy-yakidopomozhut-organizuvaty-dystantsijne-navchannya/
https://nus.org.ua/articles/yak-pratsyuvaty-v-google-klaspokrokova-instruktsiya/
https://nus.org.ua/articles/yak-pratsyuvaty-v-google-klaspokrokova-instruktsiya/
https://nus.org.ua/articles/use-v-odnomu-mistsi-yakprograma-discord-dopoozhe-organizuvaty-dystantsijnenavchannya/
https://nus.org.ua/articles/use-v-odnomu-mistsi-yakprograma-discord-dopoozhe-organizuvaty-dystantsijnenavchannya/
https://nus.org.ua/articles/yak-vykorystovuvaty-youtube-udystantsijnijnomu-navchanni/
https://nus.org.ua/articles/yak-vykorystovuvaty-youtube-udystantsijnijnomu-navchanni/
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