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        Заслухавши та обговоривши доповідь директора Центру технологій 
дистанційного навчання Кузнецова А. І. «Про стан підготовки курсів 
дистанційного навчання на базі Moodle 3.9», Вчена рада постановляє:  

Для забезпечення переходу на нову версію системи дистанційного 
навчання Moodle 3.9 та поширення використання дистанційних технологій 
для всіх форм навчання: 

1. Для організації і забезпечення самостійної роботи студентів денної і 
заочної форм навчання, проведення контрольних заходів дозволити 
використання дистанційних навчальних курсів, які пройшли методичну 
експертизу кафедри та атестовані Науково-методичною радою факультету або 
Навчально-наукового інституту. 

Відповідальні: директори ННІ, декани факультетів, завідувачі кафедр 
Термін виконання: постійно 
2. Кафедрам університету: 
2.1 Завершити розробку відсутніх і переведення на платформу Moodle 3.9  

існуючих дистанційних курсів навчальних дисциплін весняного семестру 
2020-2021 н. р. 

Відповідальні: завідувачі кафедр 
Термін виконання: до 31 січня 2021 р. 
2.2 Забезпечити дистанційними  курсами на платформі Moodle 3.9 усі 

навчальні дисципліни, що викладаються кафедрою у 2021-2022 н. р. 
Відповідальні: завідувачі кафедр 
Термін виконання: до 30 червня 2021 р. 
2.3 Забезпечити переведення на платформу Moodle 3.9 неатестованих 

експертною комісією університету дистанційних навчальних курсів 
викладачами-авторами цих курсів з подальшою обов’язковою атестацією 
експертною комісією університету. 

Відповідальні: завідувачі кафедр 
Термін виконання: до 31 січня 2021 р. 
2.4 Для контролю використання викладачами технології дистанційного 

навчання: 
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2.4.1 Здійснювати моніторинг використання дистанційних навчальних 
курсів викладачами кафедри у навчальному процесі. 

Відповідальні: завідувачі кафедр 
Термін виконання: постійно 
2.4.2 Надати до Центру технологій дистанційного навчання Звіт про 

використання викладачами кафедри у поточному семестрі дистанційних 
навчальних курсів. 

Відповідальні: завідувачі кафедр 
Термін виконання: до 10 червня 2021 р. 
3. Центру технологій дистанційного навчання: 
3.1 Розмістити на порталі ЦТДН за поданням кафедр дистанційні 

навчальні курси  для апробації протягом навчального семестру з подальшою 
атестацією експертною комісією університету. 

3.2 Для підтримки переведення неатестованих експертною комісією 
університету дистанційних курсів, що здійснюється авторами цих курсів: 

3.2.1 Надати цілодобовий доступ до «Інструкції по самостійному 
переносу дистанційних курсів», на головній сторінці сайту dl.kname.edu.ua. 

3.2.2 Організувати і проводити у ЦТДН (ауд. 303 ЦК) та у середовищі 
Teams щотижневі  групові он-лайн семінари-консультації 

3.2.3 Надавати викладачам-авторам дистанційних навчальних курсів 
індивідуальні консультації співробітниками Центру технологій дистанційного 
навчання (ауд. 303 ЦК). 

3.2.4 Забезпечити технічну підтримку сайтів cdo.kname.edu.ua та 
dl.kname.edu.ua. 

Відповідальні: директор ЦТДН Кузнецов А.І. 
Термін виконання: постійно 

      3.3 Забезпечити переведення дистанційних навчальних курсів, атестованих 
експертною комісією університету на нову платформу Moodle 3.9. 

Відповідальні: директор ЦТДН Кузнецов А.І. 
Термін виконання: до 31 січня 2021 р. 
3.4 Переглянути «Положення про атестацію дистанційних курсів» з 

урахуванням сучасних вимог та подати його на розгляд Вченої ради. 
Відповідальні: директор ЦТДН Кузнецов А.І. 
Термін виконання: січень 2021 р.    

      3.5 Забезпечити моніторинг активності використання науково-
педагогічними працівниками університету дистанційних курсів. Результати 
моніторингу за поточний семестр  розглянути на Науково-методичній раді 
університету у червні 2021 року. 
      Відповідальні: начальник Навчально-методичного відділу Рославцев Д.М., 
директор ЦТДН Кузнецов А.І. 

Термін виконання: постійно 
     3.6 Переглянути програму підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників та методистів «Вдосконалення навчального процесу з 
використанням системи дистанційного навчання Moodle». 
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