


Дане Положення визначає структуру електронного навчального курсу з
дисципліни, уніфіковані вимоги до змісту та оформлення його компонентів,
методичні  та  програмно-технічні  умови  його  застосування  в
Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира
Винниченка (КДПУ). 

Положення складено відповідно: 
• «Положення про дистанційне навчання» (затверджено Наказом 

Міністерства освіти і науки України (25.04.2013 №466) із змінами, 
внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 660 від 
01.06.2013, № 761 від 14.07.2015); 

• «Положення про організацію освітнього процесу в Кіровоградському 
державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка на
2016-2017 навчальний рік» затверджено Вченою радою університету 
(протокол № 1 від 31 серпня 2016 року); 

• Постанова № 1187 від 30 грудня 2015 р. Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти»;

• «Положення про електронні освітні ресурси» (затверджено Наказом 
Міністерства освіти і науки України від 01.10.2012 № 1060, зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України від 5.10.2012 № 1695/22007).

1. Загальна частина 
1.1. З метою покращення якості знань студентів і можливості доступу до

освіти  у  форматі  7×24  (тобто  7  днів  у  тижні  по  24  години  на  добу)  в
університеті необхідно запровадження електронних навчальних курсів (ЕНК),
які будуть складати контент інформаційного освітнього простору КДПУ, що є
складовою  глобального  міжнародного  освітнього  е-середовища.  Основною
перевагою  використання  ЕНК  є  представлення  навчального  матеріалу  в
дидактично уніфікованому й формалізованому вигляді та надання можливості
його використання у будь-якому місці і у будь-який час незалежно від форми
навчання  студента. Актуальність  цього  напрямку  в  освіті  не  викликає
сумнівів.  Тому, в  якості  додаткових  можливостей поряд  з  традиційними,  з
метою  підвищення  якості  надання  освітніх  послуг  студентам,  необхідно
використання в навчальному процесі електронних навчальних курсів. 

1.2.  Електронний  навчальний  курс (ЕНК)  -  це  комплекс  навчально-
методичних  матеріалів  та  освітніх  послуг,  створених  для  організації
індивідуального  та  групового  навчання  з  використанням  інноваційних
педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

До  інноваційних  педагогічних  технологій відносять технології
опосередкованого активного спілкування викладачів зі студентами, студентів
між  собою  з  використанням  телекомунікаційного  зв’язку  та  методології



індивідуальної роботи студентів зі  структурованим навчальним матеріалом,
який  подається  у  електронному  вигляді  та  зберігається  на  спеціальному
навчальному  порталі,  з  урахуванням  компетентністного  та  особистісно-
орієнтованого підходу, проектної методики навчання.

До інформаційно-комунікаційних  технологій  навчання відносять
технології  створення,  передавання  і  зберігання  навчальних  матеріалів,
організації  і  супроводу  навчального  процесу  за  допомогою
телекомунікаційного зв’язку, зокрема, електронних локальних, регіональних
та глобальних (інтернет) мереж та відповідних сервісів, зокрема Веб 2.0. 

1.3. Особливість електронного навчального курсу (ЕНК) полягає у тому,
що  такий  електронний  навчальний  засіб  передбачений  для  оволодіння
студентами навчальним матеріалом під керівництвом викладача.  В процесі
навчання  студентів  ЕНК  може  безперервно  змінюватися  та
вдосконалюватися.

Основними характеристиками ЕНК є: 
• структурованість навчально-методичних матеріалів; 
• відповідність  основним  структурним  елементам  процесу  вивчення

навчального  курсу:  лекції,  семінарські,  практичні,  самостійна  робота,
залік, іспит; 

• логіка вивчення навчального курсу; 
• чіткий графік виконання студентами навчального плану; 
• налагоджена  система  інтерактивної  взаємодії  викладача  і  студента,

студентів  між  собою,  засобами  ресурсів  ЕНК  протягом  усього  часу
вивчення дисципліни; 

• якісно  виконані  навчальні  матеріали,  які  дозволяють  набути
компетентностей, що задекларовані у робочій програмі; 

• система  оцінювання  результатів  навчальної  діяльності  студентів,  яка
включає форми та критерії оцінювання всіх видів навчальної діяльності.

1.4.  Електронні  навчальні  курси  повинні  розміщуватися  у  межах
інформаційного  освітнього  простору  Кіровоградського  державного
педагогічного університету, який складається із сервісів:
• www.kspu.kr.ua/ – сайт Кіровоградського державного педагогічного університету;

• mail.kspu.kr.ua/ – поштовий сервіс;

• wiki.kspu.kr.ua/ – вікі-сайт Вікі-КДПУ; 
• testing.kspu.kr.ua– вікі-сайт для тестування Вікі Тести;
• moodle.kspu.kr.ua/ – система управління навчанням Moodle-КДПУ;

• owncloud.kspu.kr.ua/ – хмарне сховище Хмарка-КДПУ;

• library.kspu.kr.ua – наукова бібліотека;
• dspace.kspu.kr.ua – інституційний репозитарій;
• webinar.kspu.kr.ua/ – сервіс вебінарів та веб-конференцій.



У  цілому  функціональні  можливості  інформаційного  освітнього
простору КДПУ дозволяють: 

студенту: отримувати  персоніфікований  доступ  до  електронного
навчального  курсу,  інституційного  репозитарію  та  електронної  бібліотеки
через  інтернет,  відкривати  та  завантажувати  на  власний  комп’ютер
навчально-методичні  матеріали  курсу,  в  тому  числі  і  мультимедійні,
відправляти  виконані  завдання  для  перевірки,  проходити  електронне
тестування;  спілкуватися  із  іншими  слухачами  курсу  індивідуально  чи  в
малих  групах,  ставити  викладачеві  запитання,  переглядати  електронний
журнал обліку оцінок тощо; 

викладачу: самостійно  створювати  та  редагувати  ресурси  ЕНК,
надсилати  повідомлення  студентам,  розподіляти,  збирати  та  перевіряти
завдання,  вести  електронні  журнали  обліку  оцінок  та  відвідування,
налаштовувати  різноманітні  ресурси  курсу,  організовувати  електронне
обговорення актуальних проблем між студентами в групі тощо.

1.5. Доступ до ресурсів навчального порталу персоніфікований. Логін та
пароль  доступу  студенти  отримують  в  деканатах.  Науково-педагогічним
працівникам (НПП) логін і пароль надають адміністратори сервісів. Кожний
студент та НПП має доступ лише до тих електронних навчальних курсів, на
яких  він  зареєстрований  для  участі  у  навчальному  процесі.  Реєстрація
студентів на електронному навчальному курсі здійснюється викладачем цього
курсу. По  закінченні  навчання  за  програмою  курсу  викладач  відраховує
студентів із списку його учасників.

1.6.  Електронні  навчальні  курси  можуть  бути  використані  як  засоби
навчання для студентів денної та заочної (дистанційної)  форм навчання на
всіх етапах освітньої діяльності студентів.

1.7. Електронні навчальні курси, що розміщені у межах інформаційного
освітнього простору КДПУ, повинні  мати уніфіковану структуру (табл.  1),
яка включає: 
- загальну інформацію про навчальну дисципліну (робоча програма, критерії
оцінювання, друковані та інтернет-джерела, глосарій, оголошення); 
- навчально-методичні матеріали з кожного модуля: 

• теоретичний матеріал (мультимедійні презентації лекцій, структуровані
електронні навчальні  матеріали, електронний конспект лекцій,  аудіо-,
відео-,  анімаційні  навчальні  ресурси,  список друкованих та інтернет-
джерел); 

• практичні  (семінарські)  роботи  (зміст,  методичні  вказівки  щодо  їх
виконання, список індивідуальних завдань, форма подання результатів
виконання, критерії оцінювання); 

• завдання  для  самостійної  роботи  студентів  (додатковий  теоретичний
матеріал,  завдання,  методичні  вказівки  щодо  їх  виконання,  список



індивідуальних завдань, форма подання результатів виконання, критерії
оцінювання); 

• модульний  контроль  (контрольні  запитання,  завдання  з  критеріями
оцінювання  та  формою  подання  результатів  виконання,  тести  для
самоконтролю та контролю); 

- матеріали для проведення підсумкової атестації (контрольні запитання, тест
для самоконтролю, підсумковий тест для атестації студента з дисципліни); 
- додаткові матеріали. 

2. Зміст електронного навчального курсу
2.1.  Навчально-методичні  матеріали  ЕНК  з  дисциплін  мають  бути
структурованими відповідно до схеми, наведеної у таблиці 1 на базі сервісів,
що складають інформаційний освітній простір КДПУ (пункт 1.4). 

2.2. Складові частини електронного навчального курсу повинні містити такі
навчально-методичні матеріали.

Загальна інформація про курс: 
• Анотація курсу. Вказується повна назва курсу, категорія студентів,  для

яких  він  підготовлений,  відомості  про  авторів  курсу  і  коротка
характеристика  (мета  та  завдання  вивчення  курсу  й  назви  змістовних
модулів).

• Робоча програма. У робочій програмі зазначається анотація курсу (мета
та завдання вивчення курсу), його зміст, у якому відображаються назви тем
кожного модуля з анотаціями, кількість годин на вивчення кожного модуля.

• Критерії  оцінювання.  Містить  інформацію  щодо  системи  оцінювання
навчальних  досягнень  студентів  з  дисципліни,  як  поточних,  так  і
підсумкових.  З  кожного модуля  вказується  розподіл  балів  за  виконання
завдань та шкала оцінювання. 

• Друковані та інтернет-джерела.  У цьому ресурсі пропонуються основні
й додаткові друковані джерела з дисципліни та інтернет-ресурси. 

• Глосарій. Містить основні терміни навчального курсу та їх означення. 
• Оголошення.  Оголошення  використовуються  для  анонсування  подій,

повідомлень про зміни у навчальному курсі тощо. 

Зміст модуля включає такі матеріали: 
• Теоретичний  навчальний  матеріал.  Містить  обов’язкові  навчальні

ресурси:  1)  структуровані  електронні  матеріали,  зміст  яких  відображає
логіку навчання за курсом і надає студенту теоретичні відомості з модуля
у повному обсязі;  2)  мультимедійні  презентації  до  лекцій;  3)  додаткові
електронні  навчальні  матеріали:  електронні  конспекти  лекцій,  флеш-
ролики,  аудіо  і  відео  матеріали;  довідкові  та  нормативні  документи
(форми, шаблони, стандарти, нормативні акти, закони тощо). 



• Практичні  (семінарські)  роботи.  У матеріалах  курсу  обов’язково  має
бути перелік практичних (семінарських) робіт у вигляді окремих ресурсів.
До  кожної  роботи  потрібно  сформулювати  мету  та  завдання,  які
забезпечують  формування  вмінь  та  навичок,  необхідних  для  засвоєння
теми,  надати  методичні  рекомендації  з  їх  виконання,  форму  подання
результатів виконаної роботи, критерії оцінювання кожної роботи, список
індивідуальних  завдань,  завдань  для  виконання  у  парах  та  групами.
Лабораторні  роботи,  для  виконання  яких  необхідно  спеціальне
обладнання та реальні об’єкти, виконуються в аудиторних умовах, про що
зазначається при формулюванні завдання. Навчально-методичні матеріали
з  практичних  (семінарських)  робіт  потрібно  оформляти  у  вигляді:  веб-
сторінки  (сторінок),  посилань  на  файли  різних  форматів  та  завдань.
Результат  виконання  практичної  роботи  студенти  можуть  надсилати
викладачеві  в  електронній  формі  до  навчального  порталу,  подавати  у
паперовому вигляді або усно.  Після перевірки та оцінювання виконаних
завдань, викладач має виставити бали до електронного журналу ЕНК або
на сторінці координування курсу. 

• Завдання для самостійної роботи. Значна частина навчальних годин при
вивченні  кожної  дисципліни відводиться на самостійне опрацювання.  У
матеріалах  електронного  навчального  курсу  необхідно  розмістити
додатковий теоретичний матеріал, завдання для самостійного виконання та
методичний матеріал, який забезпечить його якісне виконання студентами.
Завдання  формулюється  у  такій  формі:  текст  завдання,  форма  подання
результатів  виконання,  критерії  оцінювання,  список  додаткових
друкованих  та  Інтернет-джерел.  Результати  виконання  завдання  можна
надсилати  викладачеві  в  електронній  формі  до  навчального  порталу,
подавати у паперовому вигляді або усно.  Після перевірки та оцінювання
виконаних завдань, викладач має виставити бали до електронного журналу
ЕНК або на сторінці координування курсу. 

• Модульний контроль. Для оцінювання знань, умінь та навичок, набутих
під час вивчення кожного модуля курсу, використовуються індивідуальні
завдання,  тести  та  опитування  за  допомогою  контрольних  запитань.
Кожний модуль має містити тест для самоконтролю, контрольні запитання
та  контрольний  тест.  Результати  оцінювання  навчальних  досягнень
кожного студента автоматично заносяться до електронного журналу після
тестування. 

Підсумкова  атестація  –  передбачає  наявність  матеріалів  для  підготовки
студентів до складання заліків та іспитів (наприклад, контрольні запитання,
типові  завдання)  та  підсумковий  тест.  Результати  підсумкового  тесту  є
підставою  для  допуску  студента  до  складання  екзамену  чи  заліку  як
семестрового  так  і  при  ліквідації  академічної  різниці  чи  академічної
заборгованості.



2.3. Результати навчання студентів фіксуються у академічному журналі та на
сторінках координування курсу.

Таблиця 1
Критерії відповідності елементів курсу визначеній структурі та форматам 

№ Елемент курсу Характеристика

1 Візитка курсу (анотація) Подано на сторінці ЕНК; вказана категорія студентів, для 
яких підготовлений курс, відомості про авторів курсу, 
коротка характеристика курсу (до 100 слів).

2 Робоча програма PDF-файл завантажений у Хмарку-КДПУ, а посилання 
розміщено на сторінці навчального курсу (робоча програма 
по Формі № Н - 3.04). 

3 Графік навчання Графік навчання або структура курсу.
4 Шкала та критерії 

оцінювання
Наведена таблиця співвідношень національних оцінок та 
оцінок ЕCTS. Критерії оцінювання.

5 Друковані та інтернет 
джерела

Вказуються основні й додаткові друковані джерела з 
дисципліни, наводяться інтернет-ресурси з активними 
гіперпосиланнями (до 10 джерел по кожному пункту).

6 Термінологічний словник 
(глосарій)

Подано у форматі глосарія. Означення наводяться до всіх 
термінів у словнику (або передбачена робота студентів із 
глосарієм).

7 Оголошення Посилання на навчальний курс розміщено на відповідних 
сторінках сервісів, наприклад, на Вікі-КДПУ у розділі 
“Аудиторіум”, а на Moodle-КДПУ на головній сторінці.

8 Теоретичний матеріал Електронні навчальні матеріали представлені у вигляді 
окремих тем. Кожна тема подається у вигляді електронного 
документа обсягом не менше 10 000 знаків на 1 годину. 
Тексти лекцій можна представляти: 

• у форматі веб-сторінки;
• у форматі PDF завантажені у Хмарку-КДПУ, а 

посилання на них розміщені на сторінці навчального 
курсу;

• для курсів на Moodle-КДПУ бажано використовувати 
ресурси Сторінка, URL, Книга або Урок.

9 Додаткові мультимедійні навчально-методичні матеріали 
(відео, підкасти, аудіо, …) подані у рекомендованих 
форматах, відкриваються без додатково встановлених 
спеціальних програмних засобів. 

10 Презентацій до лекцій (тем) відповідають структурі: слайд 1 
– тема, автор; слайд 2 – план; слайд 3 –інформаційні 
джерела; слайди 4-19 – розкриття змісту лекції; слайд 20 – 
висновки, завдання. 
Презентації подані у одному з форматів: ppt, pps, pdf.

11 Практичні (семінарські) 
роботи 

Наявність окремих ресурсів для кожної практичної роботи. 
Тексти завдань можна представляти: 

• у форматі веб-сторінки;
• форматі PDF завантажений у Хмарку-КДПУ, а 

посилання розміщено на сторінці ЕНК. 



• для курсів на Moodle-КДПУ бажано використовувати 
ресурси Сторінка, URL, Завдання та Семінар.

Кожна робота містить основні структурні елементи: - тема, 
мета, методичні рекомендації, список завдань, форма 
подання результатів виконаної роботи, критерії оцінювання. 

12 Завдання для самостійної 
роботи 

Наявність окремих ресурсів із завданнями для самостійного 
виконання, які містять основні структурні елементи: зміст 
завдання, хід виконання, список індивідуальних завдань, 
інформаційні джерела, форма подання результатів 
виконаного завдання, критерії оцінювання.
Тексти завдань та методичні рекомендації з їх виконання 
можна представляти: 

• у форматі веб-сторінки;
• форматі PDF завантажений у Хмарку-КДПУ, а 

посилання розміщено на сторінці ЕНК. 
• для курсів на Moodle-КДПУ бажано використовувати 

ресурси Сторінка, URL, Завдання та Семінар.
13 Модульний контроль Навчальний тест для самоконтролю (5-10 тестових завдань).
14 Інтерактивний тест (20 тестових завдань) або/і завдання для 

модульного контролю, що виконуються за індивідуальними 
варіантами. 

15 Підсумкова атестація Питання для підготовки до заліку або екзамену.
16 Тест для підсумкової атестації, що містить необхідну 

кількість тестових запитань (не менше 20 тестових завдань).
17 Комунікація зі студентами Для комунікації викладачів та студентів може 

використовуватися:
• сторінка спілкування та координації роботи студентів 

над курсом із можливістю розміщення студентом 
відповіді із виконаним завданням.

• для курсів на Moodle-КДПУ бажано використовувати 
обмін повідомленнями, форум, чат, вибір, опитування
та анкетування.


