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ПОЛОЖЕННЯ 
 

про навчально-методичну лабораторію дистанційного 
навчання Центральноукраїнського національного технічного 

університету 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Навчально-методична лабораторія дистанційного навчання 
ЦНТУ (далі – НМЛДН) створюється з метою підвищення ефективності 
та якості професійної підготовки фахівців з використанням сучасних 
інформаційних технологій та індивідуалізації навчання в ЦНТУ з 
використанням Internet-технологій у модульному об’єктно-
орієнтованому динамічному навчальному середовищі "MOODLE”. 

 
1.2. НМЛДН у своїй діяльності керується Законом України «Про 

вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, Статутом 
Центральноукраїнського національного технічного університету, 
«Положенням про організацію освітнього процесу в 
Центральноукраїнському національному технічному університеті», цим 
Положенням, та іншими нормативно-правовими актами України. 

 
1.3. НМЛДН створюється, реорганізується і ліквідується наказом 

ректора ЦНТУ за ухвалою Вченою ради. 
 
1.4. НМЛДН очолює керівник з числа професорсько-

викладацького складу ЦНТУ, на якого обов’язки покладаються чи 
знімаються наказом ректора ЦНТУ за поданням першого проректора. 

 
1.5. Керівник НМЛДН може заохочуватися надбавкою до 

заробітної плати. 
 
1.6. Положення про НМЛДН, зміни і доповнення до нього 

затверджуються наказом ректора ЦНТУ. 
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2. Основні завдання та функції НМЛДН 
 
2.1. Основними завданнями є: 

-  організаційне і методичне забезпечення впровадження 
дистанційного навчання в практику роботи ЦНТУ; 

-  створення та підтримка web-сайту, його активне наповнення, 
оновлення та розвиток; 

-  створення фонду матеріалів для впровадження технологій 
дистанційного навчання в практику роботи ЦНТУ; 

-  надання методичної допомоги викладачам кафедр 
університету в організації та проведенні дистанційного навчання. 

 
2.2. Для досягнення поставленої мети та вирішення покладених 

на нього завдань НМЛДН виконує такі функції: 

-  розробка концепції дистанційного навчання в ЦНТУ; 

-  моніторинг дистанційного навчання; 

-  контроль розроблених дистанційних курсів на їх відповідність 
стандартам МОН України; 

-  забезпечення контролю якості в системі дистанційного 
навчання за рахунок впровадження в практику експертизи курсів і 
технологій дистанційного навчання; 

-  адміністрування сервера MOODLE; 

-  методична допомога у розробці електронних комплектів 
дидактичних матеріалів та дистанційних курсів; 

-  формування та актуалізація бази даних MOODLE; 

-  оновлення сайту дистанційного навчання; 

-  здійснення навчання та консультування викладачів з питань 
оволодіння технологіями дистанційного навчання в середовищі 
MOODLE; 

-  допомога у конвертуванні матеріалів дистанційного курсу в 
платформу підтримки дистанційного навчання MOODLE; 

-  проведення семінарів та Інтернет-конференцій з питань 
дистанційного навчання; 

-  розробка методичних інструкцій з проведення дистанційних 
занять; 

-  здійснення заходів, спрямованих на забезпечення захисту 
системи MOODLE та її бази даних від несанкціонованого доступу; 
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3. Контроль за діяльністю НМЛДН 
 
3.1. Керівник НМЛДН представляє щорічний звіт про діяльність 

лабораторії на засіданні Вченої ради ЦНТУ. 
 
3.2. Поточний контроль за діяльністю НМЛДН здійснює перший 

проректор. 
 
 
Перший проректор                                                          В.М. Кропівний 
 
 
Головний бухгалтер                                                        А.І. Сорокіна 
 
 
Юрисконсульт                                                                 Ю.П. Бондарчук 
 


