
Шановні викладачі! 

Пропонуємо до вашої уваги вимоги щодо створення та впровадження 

електронних навчальних курсів університету (далі - ЕНК). 

Вимоги до електронного курсу навчальної дисципліни базового рівня 

1. Представлення навчальної дисципліни електронним курсом в системі CMS 

UCU: 

● курс створений в системі CMS UCU; 

● назва курсу сформована згідно такого правила: 

абревіатура факультету на якому читається курс”.” місяць початку 

семестру “. “ рік ”.” назва дисципліни  

Наприклад, ФСН.02.18. Актуальні проблеми європейської історії  

● візитка курсу (Зображення та коротка анотація курсу, не більше 4 речень 

про курс). Ця інформація відображена тільки в каталозі курсів. 

2. Інформаційне наповнення 

Нульова секція електронного курсу повинна містити: 

● назву навчальної дисципліни; 

● розгорнуту анотацію (текст або відео);  

● інформацію для яких програм та років навчання читається навчальна 

дисципліна, в якому семестрі; 

● робочу програму навчальної дисципліни (силабус); 

● схема оцінювання курсу; 

● інформацію про викладача (ім’я та прізвище, e-mail, кафедра); 

● розклад і місце проведення занять і консультацій; 

● ресурси курсу (список літератури (та посилання на повні тексти / 

завантажені ресурси, якщо є), ін. матеріали). 



3. Структура курсу: 

● курс розбитий на теми, модулі чи тижні; 

● кожна тема, модуль чи тиждень повинен відповідати структурі та 

містити:  

○ наочні матеріали:  

■ план заняття;  

■ конспект лекції (розгорнутий чи скорочений) чи відео-

лекція, відео з екрану (скрінкаст) або презентаційний 

матеріал; 

○ обов’язкові матеріали:  

■ література для читання, зовнішні гіперпосилання, 

мультимедійні матеріали тощо; 

○ додаткові матеріали: 

■ література для читання, зовнішні гіперпосилання, 

мультимедійні матеріали тощо; 

○ завдання:  

■ опис завдань, які є частиною поточної та підсумкової 

діяльності курсу 

■ до опису додаються чіткі та зрозумілі інструкції для 

виконання та термін виконання (реченець), кількість балів за 

виконання та критерії оцінювання. 

○ комплексні контрольні роботи (приховані від студентів):  

■ наявність завдань для комплексних контрольних робіт. 

4. Оцінювання та комунікації: 

● в курсі ведеться журнал оцінок; 

● в курсі ведеться новинний форум (або вказаний інший засіб для 

поширення новин, що є затвердженим на рівні факультету чи програми. 

Наприклад slack, facebook група чи  ін.). 



● Наявна анкета курсу (форма зворотнього зв’язку), яку студенти 

заповнюють після завершення курсу (зразок у вкладенні). 

 

Порядок створення ЕНК базового рівня 

1. Для створення ЕНК базового рівня слід,  за погодженням деканату, до 

початку семестру подати заявку на створення ЕНК.  

2. Протягом навчально семестру наповнити ЕНК необхідною інформацією 

згідно вимог до ЕНК базового рівня. Під час семестру в якому буде 

створюватись ЕНК години за курс збільшуються за коефіцієнтом 

затвердженим  згідно нормативів навантаження які затверджені Вченою 

Радою університету. (Наприклад: курс тривалістю 30 годин * коефіцієнт 

2 (30*2+30=90 годин)) 

3. Після закінчення семестру навчально-методичний сектор УКУ 

проводить сертифікацію ЕНК аналізуючи ЕНК у відповідності до вимог.  

4. За умови виконання всіх вимог, ЕНК визнається таким, що відповідає 

базовому рівню та вноситься в базу даних сертифікованих ЕНК. Автор 

отримує відповідний сертифікат. Протягом двох років з часу отримання 

сертифікату на підтримку  годин за курс збільшуються за коефіцієнтом 

затвердженим  згідно нормативів навантаження які затверджені Вченою 

Радою університету. (Наприклад: курс тривалістю 30 годин * коефіцієнт 

0,5 (30*0,5+30=45 годин)) 

5. Якщо викладач не виконав всіх вимог до ЕНК базового рівня, то ЕНК 

повертається на доопрацювання з можливістю повторного розгляду.   

Якщо курс вже створений, подайте заявку на присвоєння статусу ЕНК 

базового рівня.  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEISr8M6jYe9B-Nmrp9eHYjxmvbI4cACqql6DnemQo1Scfpg/viewform?usp=sf_link


Сертифікаційний висновок ЕНК базового рівня 

Назва курсу   

Адреса курсу в CMS UCU   

Автор курсу   

Елементи візитки курсу 

Назва курсу в CMS UCU  є/немає 

Зображення та коротка анотація курсу  є/немає 

Опис курсу  є/немає 

Інформація про програми для яких читається курс  є/немає 

Силабус  є/немає 

Схема оцінювання курсу  є/немає 

Ресурси курсу  є/немає 

Інформація про викладача  є/немає 

Розклад проведення занять  є/немає 

Елементи ЕНК базового рівня 

Навчально-методичні матеріали 

Курс розбитий на теми 

модулі чи тижні 

  

Наочні матеріали (план 

заняття, конспект лекцій) 

  

Обов’язкові матеріали   

   

 

 

 

 



Діяльності курсу 

Завдання для студентів   є/немає 

Завдання містять інструкції для виконання  є/немає 

Критерії оцінювання завдання  є/немає 

Ведеться журнал оцінок  є/немає 

Новинний форум  є/немає 

Онлайн-комунікація зі студентами  є/немає 

Анкетування студентів 

Відгук від студентів 

в цілому 

  

   

 

 

  

Автор курсу ознайомлений із 

“Пам’яткою про електронний курс навчальної дисципліни базового рівня”: 

_______________ 

  

Висновок про ЕНК в цілому:  

  

  

  

Експерти: 

  

Дата проведення сертифікації:  

 


