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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Наказу МОН України №1518 від 

30.10.2013р. «Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів 

післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні 
послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації 
фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями» та визначає основні 
засади підготовки фахівців за дистанційно-заочною формою навчання та 

особливості організаційного, кадрового, науково-методичного, матеріально-

технічного, програмного та інформаційного забезпечення цього процесу. 

        1.2. Навчання за дистанційно-заочною формою організовується з урахуванням 

норм Закону України “Про вищу освіту”, інших законів України, відповідних 

нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Міністерства освіти і науки України, Статуту Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (далі 
Університет), цього Положення.   

1.3. Навчання за дистанційно-заочною формою здійснюється за кошти 

державного бюджету, а також на підставі договорів між Університетом та 

підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами.  
1.4. Функцію організаційного забезпечення реалізації дистанційно-заочного 

навчання,  проведення різних форм навчальних занять та контролю знань у 

дистанційному режимі, організації навчального процесу в інших адміністративно-

теріторіальних одиницях та індивідуальної навчальної роботи зі студентами 

покладено на Центр дистанційно-заочного навчання Університету (далі ЦДЗН). 

 

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

2.1. Дистанційно-заочна форма навчання (далі - ДЗФ) – форма навчання, яка 

реалізується  на основі поєднання основних засад заочної форми підготовки та 

дистанційних методик в результаті активного використання інформаційних і 
телекомунікаційних технологій.  

Під дистанційним навчанням розуміється груповий (лекції, практичні або 

лабораторні роботи, семінари тощо) або індивідуалізований процес передання і 
засвоєння знань, умінь, навичок, який відбувається в результаті опосередкованої 
взаємодії учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі. 

 За своєю сутністю та правовим статусом заочно-дистанційна форма навчання 

виступає різновидом заочної форми навчання, в яку інтегроване дистанційне 

навчання як освітня технологія.  

Дистанційне навчання як освітня технологія являє собою інноваційну 

технологію отримання освіти, за якою цілеспрямована, повністю або частково 

опосередкована взаємодія особи, що навчається, та викладача здійснюється 

незалежно від місця їх перебування та рознесення у часі на основі педагогічно 
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організованих інформаційних технологій з використанням засобів телекомунікацій. 

2.2. Інформаційні технології ЗДФ навчання - це технології створення, передачі 
і збереження навчальних матеріалів, організації і супроводу дистанційного 

навчального процесу за допомогою комп’ютерної техніки та телекомунікаційного 

зв’язку.  

2.3. Електронний навчальний курс (далі - ЕНК) – інформаційний продукт, що 

використовується у процесі ЗДФ навчання, містить інформацію, необхідну для 

виконання освітньої програми за окремою навчальною дисципліною, та включає  

спеціально розроблене навчально-методичне забезпечення. 

2.4. Форум – інформаційно-телекомунікаційний засіб для обміну текстовими 

повідомленнями в асинхронному режимі. Форум використовується для 

обговорення проблемних питань, при цьому обов’язковою є наявність структури 

обговорення.  

2.5. Чат – інформаційно-телекомунікаційний засіб для обміну текстовими 

повідомленнями у синхронному режимі. Чат проводиться у чітко визначений час.  

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

3.1. Навчальний процес ЗДФ навчання здійснюється за навчальними планами 

та складеними на їх основі графіками навчального процесу, що розробляються  у 

відповідності із вимогами стандартів вищої освіти, освітньо-кваліфікаційних 

характеристик підготовки фахівців та вимогами Наказу №1518 МОН України. 

Навчальні плани розробляються та  затверджуються у відповідності до Положення 

про організацію освітнього процесу в Університеті.  
3.2. Освітній процес процес реалізується протягом календарного року і 

поєднує дві складові: 1) період настановчих та екзаменаційних сесій, 2) міжсесійний 

період, з урахуванням передбачених законодавством пільг для студентів, які 
поєднують роботу з навчанням.  

3.3. Настановча сесія – це частина навчального року, протягом якої 
здійснюються такі форми освітнього процесу, передбачені робочим навчальним 

планом, як лекції та консультації (дистанційно-очний цикл навчання). 

Екзаменаційна сесія – це частина навчального року, протягом якої 
здійснюються такі форми освітнього процесу, передбачені робочим навчальним 

планом, як   консультації та екзамени (очний цикл навчання).  

Міжсесійний період – це частина навчального року, протягом якої 
здійснюється робота студента щодо засвоєння навчального метеріалу під 

керівництвом викладачів згідно затвердженного графіку через систему Інтернет 

(дистанційний цикл навчання) та підготовка дипломної роботи. 

Студенти вивчають теоретичний матеріал, виконують практичні завдання  за 

чітким графіком; викладачі дисциплін – оцінюють надіслані виконані завдання та 

надсилають студентові коментарі щодо правильності їх виконання. 

 Реалізація навчальних занять у міжсесійний період здійснюється дистанційно 
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за допомогою сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, зокрема 

таких як: електронна пошта, обмін файлами, форум, чат. Використання тих чи інших 

технологій планується викладачем в процесі розробки ЕНК.  

3.4. ДЗФ навчання передбачає проведення лекцій, консультацій, практичних та 

семінарських занять, контрольних заходів. 

Лекції  проводяться у спеціально обладнаних приміщеннях для однієї і більше 

академічних груп. Студенти отримують або аудіовізуальну інформацію через засоби 

комунікаційного зв’язку (синхронний режим – коли студенти отримують 

інформацію від лектора та мають можливість ставити лектору запитання, 

асинхронний режим – коли студент отримують аудіовізуальний запис лекційного 

матеріалу), або лекцію проводить викладач, який присутній в аудиторії. 
Консультація як елемент навчального процесу передбачає дистанційне або 

очне отримання слухачами відповідей від викладачів на конкретні теоретичні чи 

практичні питання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх 

практичного застосування. Поточні консультації проводяться протягом семестру 

(навчального періоду) у дистанційному режимі та перед контрольним заходом – в 

очному режимі. Поточні консультації проводяться викладачами у дистанційному 

режимі за допомогою консультаційного форуму до дистанційного курсу навчальної 
дисципліни.  

Практичне заняття - це навчальне заняття, під час якого відбувається 

детальний розгляд слухачами окремих теоретичних положень навчальної 
дисципліни та формуються вміння і навички  практичного застосування набутих 

знань шляхом індивідуального виконання  завдань, що сформульовані у відповідних 

навчально-методичних матеріалах до дисципліни. Проведення практичних занять у 

дистанційному режимі передбачає виконання студентами практичних завдань та їх 

перевірку викладачами.  

Окремим видом практичного заняття виступає тестування. Проведення тестів 

поточного контролю у дистанційному режимі передбачає виконання студентами 

тестових завдань у режимі Інтернету протягом  визначеного часу. Перед початком 

тестування викладачем надається окремий доступ кожному слухачеві для 

тестування, яке може бути проведено лише одноразово.  

Семінарські заняття передбачають здійснення обговорень із слухачами 

окремої теми, що вивчається в рамках  навчальної дисципліни. Семінарські заняття 

у дистанційному режимі проводяться, як правило, у асинхронному режимі з 

використанням інтернет-конференції через участь слухачів у дискусії з питань, 

винесених на обговорення, за допомогою спеціально відкритого та керованого 

викладачем форуму до семінарського заняття. Для проведення окремих 

семінарських занять у дистанційному режимі також може використовуватися чат.  

Виконання проектних завдань у дистанційному режимі передбачає 

розроблення курсових та дипломних проектів (робіт), які виконуються студентами 

самостійно з наданням можливості консультування з керівниками проектів через 

електронну пошту або Skype. Проекти (роботи) оформлюються студентами на 
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паперовому носії та електронному вигляді, надсилаються до навчального закладу 

поштою і електронною поштою або подаються особисто. Захист проектів (робіт) 

відбувається очно або за допомогою Skypе. 

Відповідно до потреб навчального процесу викладачами можуть 

організовуватися та проводитися і інші види навчальних занять, зокрема, активні 
види занять – “ділові ігри”, “круглі столи”, аналіз професійних ситуацій, дискусії 
тощо – як в очному, так і в дистанційному режимах.  

Контроль якості засвоєння освітньої програми забезпечується системою 

контрольних заходів, що реалізуються в очному та дистанційному режимах. 

Контрольні заходи включають  поточний (дистанційний) і підсумковий (очний) 

контроль.   

Первинною формою контролю знань слухачів є самоконтроль, який  

забезпечується структурою та організацією кожного дистанційного курсу. 

Проведення самоконтролю, зазвичай, передбачає виконання слухачами відповідних 

тестів для самоконтролю, строки та частота спроб виконання яких є необмеженими, 

а вірні відповіді доступними. Результати цього виду тестування не оцінюються.  

Основною формою  поточного контролю є тестування. Об’єктом поточного 

контролю знань слухачів є програмний матеріал дисципліни. Поточний контроль, як 

правило, проводиться за трьома напрямками: перевірка теоретичних знань; участь 

слухача у практичних та семінарських заняттях; перевірка виконання практичних та 

індивідуальних (навчально - практичних) завдань, що відображає рівень набутих 

практичних навичок.    

Оцінювання результатів тестування, практичних робіт та семінарських занять 

в рамках поточного контролю відбувається дистанційно у двох режимах: 

автоматизовано та безпосередньо викладачем. Перевірка та оцінювання практичних 

завдань, виставлення оцінок за участь в семінарських заняттях та аналіз тестів 

поточного контролю здійснюється викладачем у десятиденний термін після 

проведення того чи іншого виду навчальної діяльності.  
Підсумковий контроль здійснюється під час очних екзаменаційних сесій у 

відповідності до Тимчасового положення про організацію та проведення 

підсумкового контролю знань у формі тестування Університету. 

Умовами допуску слухача до екзамену з певної дисципліни є відсутність 

заборгованостей з практичних робіт і семінарських занять та виконання всіх 

індивідуальних завдань.  

3.5. Атестація здобувачів вищої освіти проводиться в загальному порядку, 

встановленому в Положенні про організацію освітнього процесу Університету, в 

Положенні про Екзаменаційну комісію. Присвоєння кваліфікації здійснює  

Екзаменаційна комісія. Робота екзаменаційних комісій проводиться у терміни, 

передбачені навчальним планом, за відповідним розкладом. 

Дипломну роботу здобувач вищої освіти виконує на завершальному етапі 
фахової підготовки. Підготовка дипломної роботи є однією іх форм оцінювання 

теоретичних зань та практичних умінь, отриманих протягом навчання.  
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3.6. З метою забезпечення студентів та викладачів середовищем для 

отримання інформаційно-методичного забезпечення навчальних дисциплін 

використовується: навчальна платформа Moodle, розташована на базі навчально-

інформаційного портала Університету (moodle.donnuet.edu.ua), на якому 

розміщуються електронні навчальні комплекси (ЕНК) з навчальних дисциплін; 

сервіси он-лайн комунікацій (Skype, Google Apps, соціальні мережі). 
3.7. Доступ до електронних ресурсів навчально-інформаційного порталу 

Університету – персоніфікований. Логін та пароль доступу користувачі отримують у 

керівника ЦДЗН. 

Студент має доступ до навчального порталу лише тих ЕНК дисциплін, на які 
він зареєстрований для участі в навчальному процесі. Реєстрацію студента здійснює 

керівник ЦДЗН. Після закінчення семестру керівник ВДЗН відраховує студента з 

числа слухачів навчальної дисципліни. 

 

4.ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

4.1. В навчальному плані планується до 40 академічних тижнів теоретичного 

навчання, які включають очний та дистанційний цикли. 

Канікули встановлюються двічі на рік загальною тривалістю 8-11 тижнів. Їх 

конкретні терміни визначаються графіком навчального процесу на кожний навчаний 

рік  

4.2. Тривалість окремого очного циклу  складає не більше двох тижнів. 

Кількість очних циклів, що проводяться протягом навчального року, та час їх 

проведення визначається навчальними планами та графіками навчального процесу.  

 

5.РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

 

5.1. Розклад занять очного циклу та екзаменів складає провідний фахівець 

ЦДЗН; дистанційного циклу - диспетчер навчального відділу Університету. За 

узгодження розкладів несе відповідальність керівник навчального відділу, який 

координує та контролює цей процес. 

5.2. Для складання розкладу провідному фахівцю ЦДЗН та диспетчеру 

навчального відділу Університету подаються такі документи: 

дирекціями – план-графік навчального процесу студентів; 

кафедрами - витяги з розподілу навчального навантаження за викладачами 

кафедр. 

5.3. Розклад занять доводиться до відома викладачів та студентів не пізніше 

ніж за 10 днів до початку кожного семестру, екзаменів – за місяць до їх проведення. 

Завантаження аудиторного фонду, в тому числі комп`ютерних класів, 

контролюється диспетчером та керівником ЦДЗН.  
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6.  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

6.1. Для забезпечення процесу ДЗН навчання викладачами дисциплін 

розробляються ЕНК, які включають: 
- робочу програму з дисципліни; 

- електронні навчальні посібники; 

- ідентифікацію дисципліни; 

- глосарій з дисципліни; 

- робочі зошити та методичні рекомендації для дистанційних курсів; 
- тренінгові комп’ютерні програми; 

- контрольно-тестові комплекти;  

- навчальні відеофільми, аудіозаписи, презентації, призначені для передачі 
телекомунікаційними каналами зв’язку;  

- електронну бібліотеку тощо.  

6.2. Розробка ЕНК дисциплін в Університеті здійснюється  на програмній 

платформі дистанційного навчання Moodle. Вона є модульним об’єктно-

орієнтованим середовищем дистанційного навчання, що дозволяє розробити 

дистанційні курси різної складності із застосуванням мультимедійних технологій. 

Задля досягнення високої якості та інформативності ЕНК в університеті розроблені 
вимоги до їх складових: інформаційно-довідкової, навчально-тренінгової та 

комунікативної. Головна увага при цьому зосереджується на якості навчального 

контенту, яка визначається повнотою викладення навчального матеріалу, 

достатністю гіперпосилань на наукові і навчальні ресурси електронної бібліотеки 

університету та мережі Інтернет, наявністю навчальних тренажерів та емуляторів 

лабораторних процесів. Атестація ЕНК дисциплін здійснюється шляхом проведення 

експертизи, що передбачає оцінювання експертами за трьома напрямами: 

структурно-функціональний, змістовно-науковий, методичний. Очолює комісію з 

атестації ЕКН дисциплін перший проректор, склад комісії затверджується ректором. 

Порядок атестації передбачає: формування комісії, проведення експертизи, 

розгляд висновків на засіданні кафедр (випускової та кафедри, викладач якої 
підготував ЕКН), прийняття рішення про впровадження в навчальний процес або 

доробку матеріалів. 

6.3. Для здійснення  навчального процесу застосовується спеціалізоване 

програмне забезпечення.  

6.4. Програмно-методичне та технологічне забезпечення навчального процесу 

за ДЗФ навчання здійснюють співробітники навчального відділу, відділів 

інноваційних освітніх технологій, інформаційно-організаційної роботи, центру 

дистанційно-заочного навчання, функції та повноваження яких визначаються 

відповідними Положеннями про структурні підрозділи. 

Відділ  інноваційних освітніх технологій здійснює методичне забезпечення 

ДЗФ навчання, організовує процес розроблення та експертизи навчально-

методичних матеріалів, проводить заходи з підготовки науково-педагогічних, 
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адміністративних кадрів для сфери дистанційного навчання, організовує та 

забезпечує впровадження дистанційних освітніх технологій в навчальний процес, 

надає консультативну допомогу кафедрам з питань організації навчання за ДЗФ, 

контролює ведення електронної бібліотеки системи дистанційного навчання. 

ЦДЗН виконанує всі адміністративні та організаційно-управлінські функції, 
пов’язані із ДЗФ  навчання  (переведення, відрахування ЗВО, організація та 

супроводження навчального процесу під час очних сесій та в дистанційному режимі, 
моніторинг та контроль виконання навчального плану ЗВО, складання звітності з 

успішності, вирішення питань академічної та фінансової заборгованості ЗВО, 

проведення випускної кампанії та ін.); має право на  застосування особистого 

штампу.  

Особові справи студентів до закінчення ними навчання зберігаються у ЦДЗН, 

по закінченню актом прийому передачі передаються в архів Університету. 

Відповідальність за збереження та якість ведення особових справ ЗВО несе 

директор ЦДЗН.  

Навчальний відділ здійснює нормативне забезпечення ДЗФ навчання 

(моніторинг, формування та вдосконалення нормативної бази з питань організації 
ДЗФ  навчання, координація  розробки навчальних та  робочих навчальних планів та 

проектів графіків навчального процесу, розробка пропозицій щодо планового 

навантаження науково-педагогічних працівників,  адміністрування системи 

дистанційного навчання та серверу, на якому встановлено систему дистанційного 

навчання та ін.).  

Кафедри розробляють та зберігають  всі матеріали навчально-методичного 

комплексу дисциплін, що вивчаються за ДЗФ  навчання відповідно до загального 

порядку підготовки навчально-методичного забезпечення дисциплін, встановленого 

в Університеті. Процес підготовки, експертизи та подальшого моніторингу якості і 
оновлення змісту навчально-методичних комплексів до дистанційних курсів 

навчальних дисциплін організовується, координується та забезпечується відділом 

інноваційних освітніх технологій. Копії всіх розроблених матеріалів НМКД для 

дистанційних курсів в електронному вигляді передаються кафедрами у відділ 

інноваційних освітніх технологій для розміщення їх в електронній бібліотеці 
системи дистанційного навчання.  

6.5. Відділ інформаційно-організаційної роботи здійснює інформаційне та 

технологічне забезпечення, яке включає в себе:  

- апаратне забезпечення, до якого відносяться сервери для розміщення 

дистанційних курсів, WEB-сайтів та відповідних сервісних служб, робочі станції для 

викладачів, ЗВО та персоналу, який забезпечує процес дистанційного навчання;  
- телекомунікаційне забезпечення, що складається з телекомунікаційного 

обладнання та каналів зв’язку для інтерактивної взаємодії учасників навчального 

процесу та їхнього доступу до інформаційних ресурсів;  
- програмне забезпечення, що складається з системного програмного 

забезпечення для підтримки роботи серверів і робочих станцій, прикладного 
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програмного забезпечення для підтримки WEB-сайтів та інформаційних ресурсів, 

прикладного програмного забезпечення для підтримки функцій дистанційного 

навчання, прикладного програмного забезпечення для створення навчальних 

матеріалів дистанційних курсів та ін.;  
- інформаційне забезпечення, до якого належать інформаційні ресурси, що 

використовуються у процесі дистанційного навчання (окремі дистанційні курсі, 
електронні бібліотеки, нормативно-правова база, а також інші бази даних).  

Для технічної підтримки організації ДЗФ  навчання використовується система 

дистанційного навчання, що розміщується на сервері Університету. Система 

технічно забезпечує:  

- реєстрацію слухачів;  

- ведення, зберігання та надання оперативної, поточної і підсумкової 
інформації про діяльність ЗВО, які навчаються за ДЗФ, та науково-педагогічних 

працівників, залучених до ДЗФ навчання;  

- взаємодію ЗВО і науково-педагогічних працівників; 

- управління навчальним процесом; 

- створення електронного формату тестів і проведення тестування; 

- регулювання доступу до інформаційних ресурсів, що  використовуються, та 

їх захист. 

 Відділ інноваційних освітніх технологій за поданням ЦДЗН санкціонує і 
забезпечує  доступ ЗВО та викладачів до системи дистанційного навчання. 

6.6. Матеріально-технічне забезпечення ДЗФ навчання формується з 

матеріальних об’єктів та обладнання, що належать Університету  та забезпечують 

процес навчання  (зокрема, навчальні аудиторії та інші приміщення, обладнані  
необхідною технікою). 

 

7. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

7.1. Учасниками навчального процесу за ДЗФ навчання є: науково-

педагогічний персонал, адміністративно-управлінський, інженерно-технічний та 

допоміжний персонал (співробітники відділів: навчального, інноваційних освітніх 

технологій, інформаційно-організаційної роботи, центру дистанційно-заочного 

навчання) та здобувачі вищої освіти (ЗВО). 

7.2. ЗВО мають правовий статус слухача заочної форми навчання, і на них 

поширюються всі права, обов’язки та пільги, що передбачені чинним 

законодавством України для осіб, які навчаються без відриву від виробництва.  

Виклик студентів на сесію здійснюється відповідно до графіка навчального 

процесу довідкою-викликом встановленої форми. Довідка-виклик є підставою для 

надання додаткової оплачуваної відпустки ЗВО.  

Для підготовки дипломної  роботи  ЗВО надається додаткова відпустка на два 

місяці.  
7.3. Під час навчання ЗВО мають право безоплатно користуватися 
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аудиторіями, кабінетами, читальними залами, бібліотеками, ЦДЗН, брати участь у 

роботі симпозіумів, конференцій, навчальній і науковій діяльності Університету на 

умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку.  

7.4. Науково-педагогічними працівниками, залученими до ДЗФ  навчання, є 

професорсько-викладацький склад кафедр Університету. Їх права та обов’язки 

визначаються загальними нормами чинного законодавства України, Статутом 

Університету.  

Обсяг навантаження науково-педагогічних працівників, залучених до ДЗФ 

навчання, виражається в академічних годинах, необхідних для проведення 

відповідної навчальної діяльності за даною формою навчання. Перелік основних 

видів навчальної, методичної, наукової й організаційної роботи науково-

педагогічних працівників та кількість навчальних годин визначається на основі 
Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників у 

Донецькому національному університеті імені М. Туган-Барановського  від 

03.12.2015р. №150.  

 

8. ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

 

8.1 Розрахунок навчального навантаження кафедр, що залучені до роботи з 

використанням дистанційно-заочної форми навчання, та підготовку проекту наказу 

про чисельність штатних викладачів і погодинного фонду на навчальний рік 

здійснює провідний фахівець  ЦДЗН. 

8.2 Директор ЦДЗН відповідає за підготовку: 

- зведених даних про заплановане навчальне навантаження викладачів, що 

залучені до роботи у  ЦДЗН; 

- даних про фактичне виконання навчального навантаження викладачами, що 

залучені до роботи у  ЦДЗН; 

-  звіту про фактичне виконання штатного і погодинного навчального 

навантаження викладачів, що залучені до роботи у  ЦДЗН,  за навчальний рік. 

8.3 Облік навчального навантаження викладачів, що залучені до роботи з 

використанням дистанційно-заочної форми навчання, здійснюється шляхом 

заповнення журналів обліку навчального навантаження:  

8.3.1 журналу обліку навчального навантаження викладачів кафедр, що 

фіксує проведення в дистанційному режимі лекцій, консультацій, практичних та 

семінарських занять, контрольних заходів тощо для ЗВО дистанційно-заочної форми 

навчання.  Відповідальність за зберігання, якість  та своєчасність заповнення 

журналу  несе завідувач відповідної кафедри;  

8.3.2  журналу обліку навчального навантаження викладачів кафедр, що 

фіксує проведення лекцій, консультацій, практичних та семінарських занять, 

контрольних заходів в очному режимі для ЗВО дистанційно-заочної форми 

навчання. Відповідальність за зберігання, якість  та своєчасність заповнення 

журналу несе  керівник ЦДЗН; 
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8.3.2.1 до 5 числа кожного місяця директор ЦДЗН передає в електронній 

формі на перевірку у навчальний відділ заповнений журнал обліку навчального 

навантаження; 

8.3.2.2 щомісячні записи у журналі обліку навчального навантаження 

викладачів обов’язково завіряються підписами викладача та директора ЦДЗН; 

8.4 Контроль за виконанням навчального навантаження викладачів здійснює 

інспектор навчального відділу. 
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Ф 01.01 – 01 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

прим. 

Куди передано 

(підрозділ) 

Дата 

видачі 
П.І.Б. отримувача Підпис отримувача Примітки 

1 Навчальний 

відділ 

    

2 ЦДЗН     

3      

      

      

      

 

Ф 01.01 – 02 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

№  
Прізвище ім'я по-

батькові 
Підпис ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайомлення 
Примітки 
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  Ф 01.01 – 03 
 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 

 

Зміни 

№ 

№ листа (сторінки) 

Підпис особи, 

яка 

внесла зміну 

Дата 

внесення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни 

зміненого заміненого нового анульованого    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Ф 01.01 – 04 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

№  
Прізвище ім'я по-

батькові 
Підпис ознайомленої 

особи 
Дата ревізії Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


