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1. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає основні завдання, функції, права і 
відповідальність відділу дистанційного навчання (далі відділу), а також 
взаємовідносини відділу з іншими підрозділами університету. 

1.2. Відділ є самостійним структурним підрозділом Донецького 
національного медичного університету , відділ призначено для забезпечення 
умов для організації та підтримки навчального процесу університету у формі 
дистанційного та змішаного навчання за допомогою дистанційних освітніх 
технологій. 

1.3. Відділ підпорядкований першому проректору з науково-педагогічної 
роботи університету, реорганізовується і ліквідується за наказом ректора 
університету. 

1.4. Структура, штати, це Положення, посадові інструкції працівників 
відділу затверджуються наказом ректора університету в установленому 
порядку. Структура та штати відділу визначаються виходячи із змісту і обсягу 
задач, що покладаються на нього. 

1.5. Відділ у своїй діяльності керується чинним законодавством України, 
документами Міністерства освіти та науки, Міністерства охорони здоров’я, та  
Міністерства цифрової трансформації України щодо дистанційного навчання, 
Статутом Донецького національного медичного університету , правилами і 
стандартами документального забезпечення управління, правилами 
внутрішнього трудового розпорядку іншими нормативними та розпорядчими 
документами університету, цим Положенням. 

1.6. Відділ очолює начальник відділу. На період відсутності начальника 
відділу (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов'язки виконує 
провідний фахівець відділу відповідно до наказу ректора університету в 
порядку, встановленому нормативно-правовими актами. 

1.7. Усі працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з 
посади ректором університету в порядку, передбаченому правилами 
внутрішнього трудового розпорядку та чинним трудовим законодавством. 

1.8. Відділ організує свою роботу на основі персональної відповідальності 
посадових осіб відділу за стан справ на дорученій ділянці роботи, виконання 
ними певних завдань і функцій. 

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. 
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2. Завдання 

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

системи дистанційного навчання та її можливих форм. 

2.2. Освоєння спеціалізованих інформаційно-освітніх середовищ, 
онлайн-сервісів та іншого програмного забезпечення для створення єдиної 
розподіленої системи обміну інформації (онлайн-платформи) для 
дистанційного навчання в університеті 

2.3. Розробка критеріїв і систем контролю якості дистанційного навчання. 
2.4. Розробка проектів щодо 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 
медичними вищими навчальними закладами та 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 відповідно до чинного 
законодавства України. 

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. Освоює, розробляє, модифікує та впроваджує методики 
дистанційного навчання. 

3.5. 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. 

3.6. Вносить пропозиції щодо вдосконалення комунікаційної 
інфраструктури університету для реалізації освітніх технологій дистанційного 
навчання. 

3.7. У співпраці з навчально-методичним відділом університету планує і 
організовує навчальний процес в системі дистанційного навчання: 
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а) розробляє, складає та корегує 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. 
3.8. Здійснює контроль навчального процесу в системі дистанційного 

навчання: 
а) перевіряє якість реалізації програм прочитаних дисциплін та циклів 

викладачами; 

б) аналізує результати дистанційного навчання студентів (слухачів) 
доступними засобами статистики діагностики; 

в) оформляє звітну документацію з дистанційного навчання. 
3.9. Створює систему підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації кадрів системи дистанційного навчання університету. 
3.10. Навчає студентів і науково-педагогічних працівників роботі з 

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

3.11. Розробляє рекомендації щодо адаптації навчальних матеріалів, що 
створюються кафедрами, для використовування їх в процесі дистанційного 
навчання. 

3.12. Сприяє розвитку електронної бібліотеки, формуванню матеріально- 

технічної бази відділу і методів та засобів консультацій. 
3.13. Знаходить та розповсюджує актуальні навчальні матеріали для 

дистанційного навчання. 
3.14. Забезпечує інформаційну підтримку рекламних акцій університету 

по дистанційному навчанню, організації конференцій та інших заходів щодо 
застосування в навчальному процесі університету дистанційних освітніх 
технологій. 

3.15. 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. 
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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. 
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6. Взаємовідносини з іншими підрозділами 

Відділ здійснює співробітництво та взаємодіє з кафедрами, відділами, 
факультетами, а також іншими структурними підрозділами університету з 
питань навчально-методичного, наукового та організаційного забезпечення 
навчального процесу в системі дистанційного навчання. 

 

Отримує: 
— рішення Вченої Ради ректорату, та центральної методичної комісії 

по впровадженню нових елементів системи дистанційного навчання; 
— заявки кафедр на практичні курси та тренінги для 

науково-педагогічних працівників по розробці курсів в системі 
дистанційного навчання та можливостей використання освітньої 
платформи. 

— інформацію від бібліотеки про освітні послуги електронних 
бібліотек, інформаційні джерела, а також про мультимедійні програми, 
курси, отримані в електронному вигляді, на оптичних дисках або інших 
інформаційних джерелах (носіях), періодичних виданнях, що висвітлюють 
проблеми застосування інформаційних технологій в навчальному процесі; 
— консультації та технічну підтримку від 

інформаційно-комунікаційного відділу 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, 

організованого в університеті; 
— послуги реєстрації нових користувачів (студентів, слухачів, 

викладачів, провідних фахівців та інших) у онлайн-платформі 
дистанційного навчання відповідно до заявок кафедр та зацікавлених 
підрозділів університету; 
— технічну-консультативну підтримку у разі виникнення у 

користувачів проблем з доступом та роботою у онлайн-платформі для 
дистанційного навчання. 
— консультації по розробці нових навчальних курсів відповідно до 

встановлених форм та стандартів; 
— організовує семінари, тренінги та інші форми навчання для 

науково- педагогічних працівників щодо застосування нових 
інформаційних технологій в навчальному процесі. 
— надає у планово-фінансовий відділ інформацію про проведення 

семінарів та інших форм навчання для сторонніх слухачів з метою 
визначення вартості навчання. 
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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 Донецького національного медичного 
університету. 

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, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства 
цифрової трансформації 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-педагогічних 
працівників інформацією про вітчизняні та світові досягнення дистанційного 
навчання та передового досвіду щодо її впровадження з метою підвищення 
інформаційно-технічних та 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 
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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 інформаційно-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, отриманих з матеріалів друкованих та 
електронних джерел науково-технічної та навчально-методичної інформації, в 
організацію навчального процесу в університеті; 

15) взаємодію бібліотекою, відділами та іншими структурними 
підрозділами університету з питань організації дистанційного навчання; 

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

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

електричної і теплової енергії, збільшення прибутку університету; 
19) 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-методичні процеси підготовки студентів (слухачів); 
6) методи організації і планування роботи в системі дистанційного 

навчання; 
7) технічні засоби пошуку, опрацювання, збереження, поновлення і 

передавання інформації; 
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8) організацію довідково-інформаційного фонду; 
9) основи економіки, організації навчального процесу та управління; 

основи трудового законодавства. 
Кваліфікаційні вимоги. 
Повна вища освіта, стаж науково-педагогічної роботи у медичних вищих 

навчальних закладах ІІІ та/або ІV рівнів акредитації не менше ніж 3 роки. 

Необхідна умова - пройшов стажування або підвищення кваліфікації у 
сфері дистанційного навчання і має відповідні документи. 

2. Провідний фахівець відділу 

Провідний фахівець відділу безпосередньо підпорядкований 

начальнику відділу. 
Провідний фахівець 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 Донецького національного медичного 
університету. 

Провідний фахівець відділу зобов'язаний забезпечити: 
1) виконання доручень начальника відділу, доведених до нього в усній 

або письмовій формі; 
2) визначення можливості використання готових програмних засобів у 

єдиній розподіленій системі обміну інформації (онлайн-платформи) для 
дистанційного навчання в університеті 

3) адміністрування онлайн-платформи для дистанційного навчання; 
4) реєстрацію нових користувачів (студентів, слухачів, викладачів, 

провідних фахівців та інших) у онлайн-платформі дистанційного навчання 
відповідно до заявок кафедр та зацікавлених підрозділів університету; 

5) технічну-консультативну підтримку у разі виникнення у користувачів 
проблем з доступом та роботою у онлайн-платформі для дистанційного 
навчання; 

6) збір статистичної інформації стосовно використання користувачами 
онлайн-платформи за дорученням начальника відділу; 

7) виконання роботи під час підготовки програмних продуктів до 
налагодження і проводить їх налагодження у разі необхідності; 

8) розробку інструкції щодо роботи з програмами у складі 
онлайн-платформи для дистанційного навчання, оформлює необхідну 
технічну документацію; 
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9) систематичне підвищення свого наукового та професійного рівня; 
10) дотримання правил техніки безпеки і протипожежної безпеки під час 

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

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

університету; 
Повинен знати: 

1) керівні і нормативні документи, які регламентують методи розробки 
алгоритмів і програм, а також використання програмного забезпечення та  
електронно-обчислювальної техніки в процесі обробки та передачі інформації 
в системі дистанційного навчання; 

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

3) види технічних носіїв інформації; 
4) основні сучасні програмні продукти, які використовуються для 

забезпечення функціонування онлайн-платформи для дистанційного навчання; 

5) алгоритми роботи з програмним забезпеченням, методи та засоби 
адміністрування освітньої платформи для дистанційного навчання; 

6) порядок оформлення технічної документації; 
7) передовий вітчизняний і світовий досвід програмування і використання 

обчислювальної техніки. 
 

Кваліфікаційні вимоги. 
Провідний фахівець відділу: повна вища освіта відповідного напряму 

підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 
Необхідна умова - пройшов стажування або підвищення кваліфікації у 

сфері дистанційного навчання і має відповідні документи.
 

3. Фахівець відділу 

Фахівець відділу безпосередньо підпорядкований начальнику відділу. 
Фахівець 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 Донецького національного медичного 
університету. 
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Фахівець відділу зобов'язаний забезпечити: 
1) виконання доручень начальника відділу, доведених до нього в усній або 

письмовій формі; 
2) адміністрування онлайн-платформи для дистанційного навчання; 
3) реєстрацію нових користувачів (студентів, слухачів, викладачів, 

провідних фахівців та інших) у онлайн-платформі дистанційного навчання 
відповідно до заявок кафедр та зацікавлених підрозділів університету; 

4) технічну-консультативну підтримку у разі виникнення у користувачів 
проблем з доступом та роботою у онлайн-платформі для дистанційного 
навчання; 

5) збір статистичної інформації стосовно використання користувачами 
онлайн-платформи за дорученням начальника відділу; 

6) виконання роботи під час підготовки програмних продуктів до 
налагодження і проводить їх налагодження у разі необхідності; 

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

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

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

Повинен знати: 
1) керівні і нормативні документи, які регламентують методи розробки 

алгоритмів і програм, а також використання програмного забезпечення та  
електронно-обчислювальної техніки в процесі обробки та передачі інформації 
в системі дистанційного навчання; 

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

3) види технічних носіїв інформації; 
4) основні сучасні програмні продукти, які використовуються для 

забезпечення функціонування онлайн-платформи для дистанційного навчання; 
5) алгоритми роботи з програмним забезпеченням, методи та засоби 

адміністрування освітньої платформи для дистанційного навчання; 
6) порядок оформлення технічної документації; 
7) передовий вітчизняний і світовий досвід програмування і використання 

обчислювальної техніки. 
Кваліфікаційні вимоги. 
Фахівець відділу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки 

(магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 
Необхідна умова - пройшов стажування або підвищення кваліфікації у 

сфері дистанційного навчання і має відповідні документи.
 


