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Закон України «Про освіту»

Стаття 8. Дистанційна форма здобуття освіти - це індивідуалізований процес

здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від

одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних

психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Стаття 9. Форми здобуття освіти

1. Особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх.

Основними формами здобуття освіти є:

інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева)……

Стаття 42. Академічна доброчесність

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими

працівниками передбачає: посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної

інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну

педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

Стаття 54. 1. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на:

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-

педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають

освітній програмі; педагогічну ініціативу;

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і 

технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання



Дистанційне навчання: інновація чи сучасна практика?

Правова документація

• Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в 

освіті і науці" на 2006-2010 роки" від 07.12.2005 р. №1153

• Постанова Верховної Ради України "Про затвердження Завдань Національної програми

інформатизації на 2006-2008 роки" №3075-IV від 04.11.2005 р.

• Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України "Про стан і перспективи розвитку дистанційного

навчання в Україні" від 23 червня 2005 р. 

• Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.2004 № 40 "Про затвердження Положення про

дистанційне навчання", м.Київ

• Постанова Кабінету міністрів України від 23 вересня 2003 р. № 1494 "Про затвердження Програми

розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки", м.Київ

• Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 липня 2000 № 293 "Про створення Українського

центру дистанційної освіти", м.Київ

• "Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні" від 20 грудня 2000р.

• Наказ президента України "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної

інформаційної мережі Інстернет та забезпечення широкого доступу до мережі в Україні" 31 липня

2000 року № 928/2000

• Закон України "Про Національну програму інформатизації"  від 4 лютого 1998 р. № 74/98-ВР 



Матеріально-технічна база

ІКТ-компетентність суб'єктів освіти

Дидактична компетентність педагогів

Мотивація суб'єктів освіти

Аналіз теорії та практики ДО

Нормативно-правові документи

Дистанційне навчання

Online?Offline
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дізналися про перспективи розробкидоступність

Управління процесом навчання……………….тощо

інтерактивність

Індивідуалізація  навчання

мультифункціональність

Переваги ДН
Online?Offline

a

b
c

d
e

f

масовістьc



Витрати на ліцензійні програми

Недоліки ДН

Валеологічні ризики………………………тощо

Перевантаження педагогів

Опосередковане спілкуванняa

b
c

d



190 університетів світу безкоштовно виклали сотні своїх курсів

Посилання: https://lifter.com.ua/190-universitetov-besplatno-vylozhili-sotni-svoih-kursov.-vot-ssylki-6496

https://lifter.com.ua/190-universitetov-besplatno-vylozhili-sotni-svoih-kursov.-vot-ssylki-6496


http://e-learning.kubg.edu.ua/

http://e-learning.kubg.edu.ua/




https://cutt.ly/nuU7Ft3

https://cutt.ly/nuU7Ft3




http://cikt.kubg.edu.ua/

http://cikt.kubg.edu.ua/
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https://cutt.ly/4uQUWjx

https://cutt.ly/4uQUWjx


https://cutt.ly/tuUICiu

https://cutt.ly/tuUICiu




https://cutt.ly/8uUEs4g

https://www.youtube.com/watch?v=lR2fU_nnkj0&feature=share&fbclid=IwAR3cTP3ETM5j5e7VY1KYhkP7sVdQmchZF66GODj60McTt2rDsrTMgPpw3EE


https://cutt.ly/euUTHWq

https://www.youtube.com/watch?v=OHDgBcXEOAc&feature=share&fbclid=IwAR0N0iED031djKM_Va7ypq2XGruEzxw0SlitVqSm7aAokh__kYtCgTGtiwA


https://cutt.ly/RuUUTy2

https://cutt.ly/RuUUTy2




ГОСТЬОВІ ЛЕКЦІЇ

25.06.2020ПІБ доповідача, посада

 Тренінг з гендерночутливої журналістики від журналістів-
практиків Ірини Славінської та Вікторії Кобиляцької

 Майстер-клас Олександри Єфименко, журналістки
«Радіо Свобода»;

 Майстер-клас від екс-головного редактора «Burda Style» 
Ольги Карась;

 Майстер-клас від відеоредактора «Громадського
Радіо» Наталії Слободян;

 Майстер-клас від журналістки телеканалу Україна Діани
Наконечної;

 Майстер-клас від Анни Мельниченко – екс-головного 
редактора журналу «Дзеркало моди»













Інститут журналістики

Юлія Товтин

17:16

клаааааас!!

Tatyana Татьяна

17:16

WoW!

Марійка

17:16

Це все так круто і цікаво!)

Yaroslav Boiko

17:31

дякую за знання!







День відкритиїх дверей Інституту журннаілістики

День відкритих дверей Інституту журналістики online 





Online+Offline

Нові форми освіти та навчання

Залучення нових суб'єктів освіти

Портфоліо кожного учасника процесу

a

b
c



Дякую за увагу!


