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ПОЛОЖЕННЯ про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти 

(ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 08 вересня 2020 року N 1115)

І.5. З метою забезпечення в закладі освіти єдиних підходів до створення електронного освітнього середовища 

педагогічна рада схвалює використання конкретних інформаційно-телекомунікаційних систем (електронних 

освітніх платформ), комунікаційних онлайн сервісів та інструментів, за допомогою яких організовується освітній 

процес під час дистанційного навчання. У рамках таких єдиних підходів педагогічні працівники, користуючись 

академічною свободою, можуть обирати форми, методи і засоби дистанційного навчання.

І.2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

інформаційно-телекомунікаційна система дистанційного навчання (електронна освітня платформа) -

програмно-технічний комплекс, що об'єднує систему електронних освітніх ресурсів, програмне забезпечення 

для створення, накопичення та доступу до таких ресурсів, а також для організації освітнього процесу в умовах 

дистанційного навчання (у тому числі ефективної взаємодії учасників освітнього процесу та контролю за 

навчанням);



РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти

(Рекомендації розроблені членами робочої групи за участю Науково-методичної підкомісії «Дистанційне 

навчання» сектора вищої освіти Науково-методичної ради МОН)

Навчальна платформа — це комплексне рішення, розроблене в першу чергу для забезпечення освітнього 

процесу.

Навчальна платформа — це НЕ месенджери, електронна пошта і НЕ комунікативна платформа з можливістю 

LMS, реалізованою як модуль-доповнення та/або їхнє поєднання.

Обов’язковий функціонал навчальної платформи:

• робота з навчальним контентом (створення, зміна, а також зберігання онлайн-курсів різних форматів); 

• управління процесом навчання (особисті кабінети для користувачів і викладачів, графік навчання, можливість 

відправляти повідомлення користувачам усередині платформи і за допомогою email-розсилок); 

• відстеження досягнутих результатів навчання — платформа має містити інструменти для формувального та 

сумативного оцінювання (див. Методичний блок); аналітику навчання (метрики відвідуваності занять, виконання 

домашніх завдань); 

• взаємодія між користувачами (відкриті й закриті чати для спілкування, можливість об’єднуватися в групи для 

спільної роботи над проєктом);

• можливість формування індивідуальної навчальної траєкторії здобувача освіти; 

• підтримка різних форматів для імпорту, експорту та міграції даних. Наприклад, SCORM 2004, Tin Can (xAPI), 

cmi5 тощо для обміну електронними курсами. Відсутність підтримки таких форматів знижує гнучкість 

платформи; 

• підтримка україномовного інтерфейсу, можливість адаптації мов до потреб користувачів.



Процедура підтвердження доменного імені

Розгортання платформи. Хостинг
Навчальна платформа може бути встановлена як на серверах закладу освіти, так і з використанням хмарних сервісів.

Moodle - це навчальна 

платформа, створена для того, 
щоб надати викладачам, 
адміністраторам та учням єдину 

надійну, безпечну та інтегровану 
систему для створення 

персоналізованих навчальних 
середовищ.

Open edX - безкоштовна 

інтернет платформа масових 
відкритих інтерактивних 

курсів, заснована 
Массачусетським

технологічним інститутом і 
Гарвардським університетом в 
травні 2012 року.

Свій власний веб-сервер
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