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1.9. Персональна відповідальність поєднується з колегіальним 
обговоренням питань, що входять до компетенції відділу.  

1.10. Відділ може мати свій веб-сайт, розміщений на Internet-ресурсах 
університету, логотип, зареєстрований встановленим порядком, штампи, 
необхідні для роботи. 

1.11. Зміни й доповнення до цього Положення розробляються 
начальником відділу, узгоджуються з керівниками підрозділів, з якими 
взаємодіє відділ, вводяться на підставі наказу ректора університету. 

 
2. Завдання 

Основними завданнями відділу є: 
2.1. Визначення і закріплення принципів організації і функціонування 

системи дистанційного навчання. 
2.2. Освоєння спеціалізованих інформаційно-освітніх середовищ, 

включаючи створення розподіленої системи інформаційних ресурсів. 
2.3. Розробка критеріїв і систем контролю якості дистанційного навчання. 
2.4. Формування матеріально-технічної бази системи дистанційного 

навчання.  
2.5. Розвиток багатостороннього співробітництва у області дистанційного 

навчання. Взаємодія і обмін досвідом у сфері дистанційного навчання з 
іншими освітніми установами. 

2.6. Формування системи дистанційного навчання (ДН) і впровадження 
технологій ДН для підвищення якості освіти і розширення спектру освітніх 
послуг, що надаються університетом. 

2.7. Узагальнення і розповсюдження новітнього досвіду організації різних 
форм ДН в структурних підрозділах університету,  

2.8.  Організація системи підготовки і підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників університету і інших зацікавлених сторін у сфері 
дистанційних освітніх технологій. 

 
3. Функції 

З метою виконання покладених на нього завдань відділ: 
3.1. Розробляє і своєчасно оновлює нормативно-правове забезпечення 

системи дистанційного навчання в університеті. 
3.2. Готує і підтримує бази даних нормативно-правових, ліцензійних і 

атестаційних документів, необхідних для організації навчального процесу із 
застосуванням дистанційної технології навчання. 

3.3. Готує і підтримує бази даних інформаційно-освітніх ресурсів, 
необхідних для формування і розвитку системи ДН університету. 

3.4. Проектує і розробляє навчальні програми сумісно зі структурними 
підрозділами університету (факультетами, навчальним відділом та відділом 
науково-методичного забезпечення навчального процесу) для реалізації в 
системі дистанційного навчання, проводить експертизу, коректування цих 



програм з урахуванням потреб замовника, вимог державних освітніх 
стандартів до рівня підготовки фахівців з відповідного напряму 
(спеціальності) і подальше їх впровадження.  

3.5. Освоює і розробляє методики дистанційного навчання. 
3.6. Здійснює пошук, аналіз, узагальнення і розповсюдження 

найефективніших видів навчальних занять, дистанційних освітніх технологій, 
форм поточного, проміжного і підсумкового контролю для досягнення 
поставлених навчальними програмами цілей. 

3.7. Вдосконалює комунікаційну інфраструктуру для реалізації освітніх 
технологій дистанційного навчання. 

3.8. Планує і організовує навчальний процес в системі дистанційного 
навчання:  

а) розробляє і складає графіки навчального процесу; 
б) залучає фахівців і науково-педагогічних працівників для 

забезпечення навчального процесу; 
в) координує розклад навчальних занять, проміжні та підсумкові 

атестації студентів і слухачів; 
г) розробляє зміст документації для забезпечення навчального процесу 

за дистанційною формою. 
3.9. Здійснює контроль навчального процесу в системі дистанційного 

навчання:  
а) перевіряє якість реалізації програм прочитаних курсів, навчально-

методичних комплексів, засобів діагностики; 
б) аналізує результати дистанційного навчання студентів (слухачів) на 

основі діагностики; 
в) оформляє звітну документацію з дистанційного навчання. 

3.10. Створює систему підготовки, перепідготовки і підвищення 
кваліфікації кадрів системи дистанційного навчання університету. 

3.11. Навчає студентів і науково-педагогічних працівників роботі з 
інформаційними освітніми технологіями. Здійснює методичну підтримку 
науково-педагогічних працівників і студентів, що використовують технології 
дистанційного навчання. 

3.12. Адаптує навчальні матеріали, що надаються кафедрами, для 
використовування їх в процесі дистанційного навчання. 

3.13. Сприяє розвитку електронної бібліотеки, формуванню матеріально-
технічної бази відділу і пунктів консультацій. 

3.14. Тиражує і розповсюджує навчальні матеріали для дистанційного 
навчання. 

3.15. Забезпечує інформаційну підтримку рекламних акцій університету 
по дистанційному навчанню, організації конференцій та інших заходів щодо 
застосування в навчальному процесі університету дистанційних освітніх 
технологій. 

3.16. Здійснює інші функції за рішенням ректора і Вченої ради 
університету. 
 



 
 
 

4. Права 
Відділ в особі начальника відділу має право: 

4.1. Вносити на розгляд керівництва університету пропозиції по 
вдосконаленню навчального процесу, по зміні структури і штатної 
чисельності, про призначення і звільнення співробітників з посади, про 
заохочення і накладення дисциплінарних стягнень на співробітників Відділу. 

4.2. Запитувати в установленому порядку від керівників структурних 
підрозділів університету інформацію (матеріали) із питань комплектування 
курсів, графіків навчального процесу, навчальних (робочих навчальних) 
планів, а також інші навчально-методичні матеріали по спеціальностях і 
дисциплінах.  

4.3. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб 
університету та керівників структурних підрозділів необхідні дані та 
документи з питань, що належать до компетенції відділу. 

4.4. Мати необхідне матеріально-технічне забезпечення для здійснення 
ефективного навчального процесу з використанням дистанційних освітніх 
технологій. 

4.5. Брати участь в розробці документів по колективних і індивідуальних 
грантах.. 

4.6. Вносити керівництву університету пропозиції з питань організації 
дистанційного навчання. 

4.7. Давати роз'яснення, рекомендації, вказівки, що входять до 
компетенції відділу. 

4.8. Користуватися фондами бібліотеки, інформаційними фондами, 
комп'ютерними і інформаційними системами та ресурсами університету, 
отримувати консультації фахівців. 

4.9. Знайомитися з рішення керівництва університету щодо питань 
дистанційного навчання. 

4.10. Виносити на розгляд керівництва університету пропозиції щодо 
організації діяльності відділу і вдосконаленню методів роботи. 

4.11. Здійснювати інші повноваження за рішенням ректора і Вченої ради 
університету. 
 
 

5. Відповідальність 
Персональна відповідальність начальника відділу та працівників відділу 

встановлюється відповідними посадовими інструкціями, за: 
5.1. Невчасне і неналежне виконання або невиконання покладених на 

відділ завдань і функцій – в межах, визначених чинним трудовим 
законодавством України. 

5.2. Здійснення правопорушень, скоєних в процесі впровадження своєї 



діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і 
цивільним законодавством України. 

5.3. Спричинення матеріального збитку - в межах, визначених чинним 
трудовим і цивільним законодавством України. 

5.4. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх 
організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених 
на відділ. 

5.5. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з 
питань, що належать до компетенції відділу. 
 
 

6. Взаємовідносини з іншими підрозділами 
Відділ здійснює співробітництво і взаємодіє з центрами, відділами, 

кафедрами, факультетами та іншими структурними підрозділами 
університету з питань науково-методичного та організаційного забезпечення 
навчального процесу в системі дистанційного навчання. 

Отримує:  
– рішення Вченої Ради та ректорату, науково-методичної ради по 

впровадженню нових елементів системи дистанційного навчання;  
– заявки кафедр на навчання науково-педагогічних працівників 

розробці курсів в системі дистанційного навчання.  
– інформацію від бібліотеки про освітні послуги електронних 

бібліотек, інформаційні джерела, а також про мультимедійні програми, 
курси, отримані в електронному вигляді, на CD або інших інформаційних 
джерелах (носіях), періодичних виданнях, що висвітлюють проблеми 
застосування інформаційних технологій в навчальному процесі; 

– консультації та технічну підтримку від центру інформаційних 
технологій про нове програмне забезпечення, наявні і такі що будуть 
набуті технічні ресурси в різних структурних підрозділах університету, 
про розробку нових мультимедійних продуктів, які здійснені 
співробітниками центру.  

Надає:  
– інформацію про новини в системі дистанційного навчання, 

організовуваного в університеті;  
– послуги дистанційного навчання відповідно до заявок кафедр та 

зацікавлених підрозділів університету;  
– консультації по розробці нових навчальних курсів відповідно до 

встановлених форм та стандартів; 
– організовує семінари та інші форми навчання для науково-

педагогічних працівників щодо застосування нових інформаційних 
технологій в навчальному процесі. 

– надає у відділ бухгалтерського обліку та звітності, економіки, 
фінансування інформацію про проведення семінарів та інших форм 
навчання для сторонніх слухачів з метою визначення вартості навчання. 



Права, обов’язки та кваліфікаційні вимоги до працівників  
відділу дистанційного навчання 

1. Начальник відділу 
Начальник відділу безпосередньо підпорядкований ректору та 

проректорам університету. 
 

Начальник відділу має право: 
1) на належні та безпечні умови праці, що передбачені чинним 

законодавством України; 
2) на своєчасну інформацію про державні потреби в спеціалістах, яких 

готує університет; 
3) на забезпечення необхідних організаційних та економічних умов для 

високопродуктивної роботи; 
4) на професійне самовдосконалення; 
5) бути членом галузевої профспілкової організації; 
6) користуватися пільгами, встановленими законодавством про працю 

України; 
7) брати участь у громадському самоврядуванні, дорадчих та робочих 

органах відповідно до Статуту Полтавського НТУ. 
 

Начальник відділу зобов'язаний забезпечити: 
1) організацію та проведення оперативного керівництва роботою відділу, 

а також координацію роботи науково-педагогічних працівників з питань 
впровадження дистанційного навчання і надання їм методичної допомоги 

2) організацію та здійснення робіт з виконання вимог керівних 
документів Міністерства освіти і науки України, рішень Вченої ради 
університету, ректорату, наказів і розпоряджень керівництва університету з 
питань організації і здійснення дистанційного навчання в університеті; 

3) виконання перспективного й поточного планування дистанційного 
навчання в університеті; 

4) участь у підготовці та проведенні планових науково-методичних 
конференцій університету з питань дистанційного навчання; 

5) підготовку необхідних матеріалів з питань організації роботи щодо 
дистанційного навчання для розгляду на Вченій раді університету і ректораті; 

6) підготовку матеріалів з дистанційного навчання до річного звіту 
університету; 

7) структурні підрозділи університету та окремих науково-працівників 
інформацією про вітчизняні та світові досягнення дистанційного навчання та 
передового досвіду щодо її впровадження з метою підвищення науково-
технічних і педагогічних знань науково-педагогічних працівників і створення 
зовнішнього і внутрішнього інформаційного середовища університету з 
питань дистанційного навчання;  

8) розробку планів роботи відділу відповідно до його завдань і 
перспектив розвитку, створення довідково-інформаційного фонду з питань 



дистанційного навчання, його довідково-пошукового апарату;  
9) систематичне поповнення фонду навчальних курсів на основі 

навчальних (робочих навчальних) планів підготовки фахівців;.  
10) роботу з виявлення потреби науково-педагогічних працівників 

університету в науково-технічній, навчальній, методичній інформації, яка 
необхідна для дослідження кон’юнктури ринку надання освітніх послуг і 
вивчення проблем конкурентоспроможності університету, розроблення 
проектів, прийняття технічних і організаційних рішень, підготовки заходів 
щодо вдосконалення дистанційного навчання в університеті;  

11) керування створенням довідково-інформаційного фонду університету 
з питань дистанційного навчання, впровадження сучасних інформаційних 
технологій;  

12) проведення досліджень ринку інформаційних послуг і маркетингу 
інформаційної продукції і послуг університету з питань дистанційного 
навчання;.  

13) здійснення контролю за використанням інформаційних матеріалів з 
питань дистанційного навчання в структурних підрозділах університету; 

14) розробку пропозиції щодо включення досягнень і передового досвіду в 
галузі дистанційного навчання, запозичених із матеріалів друкованих та 
електронних джерел науково-технічної інформації в організацію навчально-
виховного процесу в університеті;  

15) участь у підготовці до видання інформаційних, методичних, 
навчальних матеріалів, каталогів що випускається університетом;  

16) взаємодію з науково-технічною бібліотекою, центрами, відділами та 
іншими структурними підрозділами університету з питань організації 
дистанційного навчання; 

17) систематичне підвищення свого наукового та професійного рівня; 
18) дотримання правил техніки безпеки і протипожежної безпеки під час 

виконання робіт; 
19) дбайливе ставлення до університетського майна, заощадження 

електричної і теплової енергії, збільшення прибутку університету; 
20) дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку університету. 

Повинен знати:  
1) постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші 

керівні матеріали щодо організації навчального процесу в галузі вищої 
освіти;  

2) правила, інструкції, положення та інші нормативні акти, що 
визначають систему дистанційного навчання;  

3) перспективи розвитку вищої освіти і університету, становище та 
перспективи розвитку вітчизняного і зарубіжного опиту у галузі 
дистанційного навчання;  

4) організаційно-структурну схему університету, порядок взаємодії та 
підпорядкування його структурних підрозділів;  

5) основні навчально-технологічні процеси підготовки студентів 
(слухачів);  



6) методи організації і планування роботи в системі дистанційного 
навчання;  

7) Національну програму інформатизації; 
8) технічні засоби пошуку, опрацювання, збереження, поновлення і 

передавання інформації;  
9) організацію довідково-інформаційного фонду;  
10) порядок підготовки інформаційних матеріалів, каталогів, проспектів 

до видання та основи редакційно-видавницької роботи; чинний порядок 
координації перекладів;  

11) основи економіки, організації навчального процесу та управління; 
основи трудового законодавства. 

Кваліфікаційні вимоги.  
Повна вища освіта, стаж науково-педагогічної роботи у вищих 

навчальних закладах ІІІ та/або ІV рівнів акредитації не менше ніж 5 років. 
Необхідна умова – пройшов стажування або підвищення кваліфікації у 

сфері дистанційного навчання і має відповідні документи. 
2. Інженер-програміст 

Інженер-програміст відділу безпосередньо підпорядкований 
начальнику відділу. 

Інженер-програміст відділу має право: 
1) на належні та безпечні умови праці, що передбачені чинним 

законодавством України; 
2) на забезпечення необхідних організаційних та економічних умов для 

високопродуктивної роботи; 
3) вносити пропозиції щодо поліпшення роботи відділу; 
4) на професійне самовдосконалення; 
5) бути членом галузевої профспілкової організації; 
6) користуватися пільгами, встановленими законодавством про працю 

України; 
7) брати участь у громадському самоврядуванні, дорадчих та робочих 

органах відповідно до Статуту Полтавського НТУ. 
 

Інженер-програміст відділу зобов'язаний забезпечити: 
1) виконання доручень начальника відділу, доведених до нього в усній 

або письмовій формі; 
2) на основі аналізу математичних моделей і алгоритмів рішення 

прикладних задач дистанційного навчання розробку програм, які 
забезпечують можливість виконання алгоритму і, відповідно, поставлену 
задачу засобами обчислювальної техніки, проведення їх тестування і 
налагодження; 

3) визначення інформації, яка підлягає обробленню засобами 
обчислювальної техніки, її обсяги, структуру, макети і схеми вводу, 
оброблення, зберігання і видавання інформації, методи її контролю; 



4) визначення обсягу і змісту даних тестових прикладів, які 
забезпечують найбільш повну перевірку відповідності програм їх 
функціональному призначенню; 

5) виконання роботи під час підготовки програм до налагодження і 
проводить їх налагодження;  

6) розробку інструкції на роботи з програмами, оформлює необхідну 
технічну документацію; 

7) визначення можливості використання готових програмних засобів; 
8) здійснення супроводження впроваджених програм і програмних 

засобів в системі дистанційного навчання; 
9) розробку і впровадження методів і засобів автоматизації 

програмування, типові і стандартні програмні засоби;  
10) здійснення запуску налагоджених програм і введення вихідних 

даних, які визначаються умовами поставлених задач;  
11) проведення коректування розробленої програми на основі аналізу 

вихідних даних; 
12) визначення можливості використання готових програм, розроблених 

іншими (сторонніми) виробниками; 
13) участь у створенні каталогів і картотек стандартних програм, 

розробленні форм документів, які підлягають машинному обробленню, у 
проектних роботах, що стосуються розширення сфери застосування 
обчислювальної техніки в системі дистанційного навчання; 

14) систематичне підвищення свого наукового та професійного рівня; 
15) дотримання правил техніки безпеки і протипожежної безпеки під 

час виконання робіт; 
16) дбайливе ставлення до університетського майна, заощадження 

електричної і теплової енергії, збільшення прибутку університету; 
17) дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку 

університету; 
Повинен знати:  

1) керівні і нормативні документи, які регламентують методи розробки 
алгоритмів і програм та використання обчислювальної техніки в процесі 
оброблення інформації в системі дистанційного навчання; 

2) техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, 
призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної 
експлуатації; 

3) технологію механізованого оброблення інформації; 
4) види технічних носіїв інформації;  
5) методи класифікації і кодування інформації;  
6) формалізовані мови програмування що застосовуються в системі 

дистанційного навчання; 
7) методи програмування;  
8) порядок оформлення технічної документації;  
9) передовий вітчизняний і світовий досвід програмування і використання 

обчислювальної техніки. 
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