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розділів:  

І. Нормативно-правове забезпечення дистанційного навчання в Україні. 

ІІ. Дистанційне навчання в сучасній школі. 

ІІІ. Дистанційне навчання в системі вищої освіти. 

Cписок має наскрізну нумерацію. Розділ 1 «Нормативно-правове 

забезпечення дистанційного навчання в Україні» охоплює відповідні чинні 

законодавчі та нормативні документи України, згруповані за принципом 

верховенства права та абеткою назв. Хронологічні рамки дібраного матеріалу 
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України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2014. – Режим доступу: 
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– Текст. дані. – Київ, 2020. – Режим доступу:https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-

provedennya-eksperimentu-vseukrayinskogo-rivnya-za-temoyu-organizaciya-

profesijnogo-navchannya-uchnivskoyi-molodi-j-doroslih-yaki-prozhivayut-na-

timchasovo-okupovanij-teritoriyi-ta-v-naselenih-punktah-na-liniyi-
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Міністерство освіти і науки України : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, 
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України : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, 2020. – Режим 

доступу:https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-potochnogo-semestrovogo-

kontrolyu-ta-atestaciyi-zdobuvachiv-osviti-iz-zastosuvannyam-distancijnih-
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навчання з 1 вересня залежатиме виключно від епідеміологічної ситуації 

[Електронний ресурс] // Урядовий портал. – Режим доступу: 
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%D1%8B/Downloads/pedalm_2017_35_7.pdf (дата звернення: 01.10.20). 
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