Загальні положення
1.1.

Дистанційними курсами (далі ДК) визначаються електронні навчально-

методичні матеріали, які створені відповідно до «Положення про навчальний
дистанційний курс» і методичного комплексу однієї або декількох
навчальних дисциплін.
1.2.

Дане положення визначає порядок експертизи та атестації дистанційного

курсу у Харківському національному університеті міського господарства
імені О.М. Бекетова (ХНУМГ).
1.3.

Навчальний дистанційний курс може використовуватися в навчальному

процесі ХНУМГ тільки після позитивного висновку експертизи та внесення
його до Банку атестованих дистанційних курсів університету.
2. Критерії оцінювання дистанційного курсу
2.1.

Відповідність змісту матеріалу ДК робочої навчальної програми

дисципліни.
2.2.

Дидактична відпрацьованість та структурованість матеріалу.

2.3.

Актуальність та науковий рівень змісту.

2.4.

Дотримання

психолого-педагогічних

вимог

до

трактування

та

застосування навчального матеріалу.
2.5.

Дотримання психофізичних вимог до наочності інформації.
3. Атестація дистанційних курсів
Атестація ґрунтується на висновках трьох експертиз:

3.1.



змістовно-наукової та методичної;



відповідності державним стандартам освіти;



структурно-функціональної.

Змістовно-наукова та методична експертиза
3.1.1. Експертизу здійснює кафедра, до навчального навантаження якої
належить навчальна дисципліна.
3.1.2. Експертиза надає висновок про наступне:



актуальність вмісту;



відповідність

вимогам

робочої

навчальної

програми

дисципліни згідно критеріїв (пп. 2.1 - 2.3 цього Положення);


відповідність методичному комплексу дисципліни.

3.1.3. Висновок оформлюється у формі витягу з протоколу засідання
кафедри (додаток 1). Завідувач кафедри несе відповідальність за
об’єктивність результатів експертизи.
3.1.4. У разі позитивної оцінки кафедри ДК відкривається на порталі ЦДН
ХНУГХ для апробації на протязі навчального семестру.
3.1.5. Після закінчення апробації до курсу при необхідності вносяться
зміни з урахуванням відгуків з боку викладачів і студентів.
3.2.

Експертиза щодо державних стандартів освіти
3.2.1. Науково-методична рада факультету встановлює відповідність змісту
державних

стандартів освіти, оцінює дотримання психолого-

педагогічних та психофізичних вимог (пп 2.4, 2.5). Експертиза
проводиться одночасно з проведенням апробації курсу.
3.3.

Структурно-функціональна експертиза
3.3.1. Структурно-функціональну експертизу проводить експертна комісія
ХНУМГ за критеріями, що наведені у додатку 2.
3.3.2. Склад комісії визначається

наказом ректора з числа науково-

педагогічних працівників, які мають сертифікат ЦПКПКіДН ХНУМГ.
Комісію очолює проректор з науково-педагогічної роботи, до
функціональних обов’язків якого входить впровадження та розвиток
системи дистанційного навчання в університеті.

4. Результати атестації
4.1.

Після закінчення апробації у разі позитивної оцінки експертиз

дистанційний курс вноситься до Банку атестованих дистанційних курсів.

4.2.

Авторові дистанційного курсу видається відповідний атестат (Додаток 3).

4.3.

Реєстрація атестатів покладається на ЦПКПКіДН ХНУМГ.

4.4.

При наявності атестата автор може вносити ДК до списку науково-

методичних

праць

та

отримувати

науковий

рейтинг

за

розробку

дистанційного курсу.
4.5.

Дистанційні курси, які не пройшли атестацію, повертаються для

доопрацювання у терміни, що встановлюються кафедрою, з наступною
повторною атестацією.

Додаток 1
Витяг з протоколу №___
засідання кафедри _________________________________________
Харьковського національного університета міського господарства імені О.М. Бекетова
від «____»_______________ 20__ р.
Присутні:
Слухали:
Питання про розгляд дистанційного курсу___з дисципліни___для студентів___курсу,
спеціальності___ для затвердження на експертній комісії з питань дистанційного навчання.
Об’єм курсу ___годин (за навчальним планом).
Автор курсу___
1. Кафедра відзначає, що дистанційний курс (мають бути відзначені один чи декілька
відповідних пунктів):
 За своїм змістом відповідає сучасному рівню науки, відповідає ОКХ та ОПП, логікоструктурній схемі спеціальності.
 Відповідає уніфікованим вимогам до дистанційних курсів, згідно з «Положенням про
навчальний дистанційний курс».
 Може бути рекомендований до затвердження як навчально-методична праця.
2. Дистанційний курс створено (має бути відзначено один з пунктів):
 На основі власних методичних розробок, наукових робіт, авторського посібника (автор).
 На основі колективної роботи, одним із авторів якої був автор курсу (автор).
 Як компіляція значної кількості наукових праць, статей, навчальних посібників (авторсоставник).
 На основі одного навчального чи методичного посібника (автор-составник).
3. У разі якщо, для зазначеного дистанційного курсу неможливе чи недоречне
використання окремих положень уніфікованих вимог до дистанційних курсів, витяг має
містити обґрунтування причин цього.
Постановили:



Рекомендувати дистанційний курс______________________ для затвердження
експертною комісією як навчально-методичну працю та для впровадження в навчальний
процес.
ДК не відповідає вимогам (перелічити…) і потребує доопрацювання строком до ______.

Завідувач кафедри _____________________________
Секретар кафедри _____________________________

Додаток 2
Критерії структурно-функціональної експертизи

Загальна інформація про курс

Складова ДНК
Робоча
програма

Критерії
оцінювання

Друковані
та
Інтернетджерела

Термінологічний
словник
Оголошення
Консультації оф-лайн
Консультації он-лайн
Теоретичний
матеріал

Критерій
Подано у форматі Веб-сторінки або у вигляді PDF-файлу
Наявність мети та завдань вивчення курсу
Наявність вимог до знань, умінь та навичок (вхідних та вихідних)
Вказано кількість годин на вивчення кожного модуля
Подано у форматі Веб-сторінки або у вигляді PDF-файлу
Вказується розподіл балів за виконання різних видів навчальної
діяльності з кожного модуля
Наведена таблиця співвідношень національних оцінок та оцінок
ЕCTS
Подано у форматі Веб-сторінки або у вигляді PDF-файлу
Вказуються основні друковані джерела з дисципліни
Вказуються додаткові друковані джерела
Наводяться Інтернет-джерела з активними гіперпосиланнями
Подано у форматі глосарія або посилання на словник
Означення наводяться до всіх термінів у словнику
Подано у форматі Форуму новин
Використовується форум
Використовується чат або Skype.
Електронні навчальні матеріали подані у форматі Веб-сторінки або у
вигляді PDF-файлів
Наявність додаткових мультимедійних навчально-методичних
матеріалів (при потребі)
Навчальний матеріал розбитий на окремі закінчені фрагменти по
темах з чіткою структурованістю
Наявність презентацій до лекцій (при потребі)

Практичні (семінарські,
лабораторні) роботи

Завдання для
самостійної роботи

Наявність окремих ресурсів для кожної практичної (лабораторної)
роботи, які містять основні структурні елементи: тема, список
завдань, форма подання результатів виконаної роботи, критерії
оцінювання, термін виконання (для всіх робіт)
Наявність рекомендацій з виконання завдань або додаткових
навчально-методичних ресурсів для самостійного опрацювання або
посилань на зовнішні інформаційні ресурси
Наявність окремих ресурсів із завданнями для самостійного
виконання, які містять основні структурні елементи: список завдань,
форма подання результатів виконаного завдання, критерії
оцінювання, термін виконання

Модульний
контроль

Підсумковий
контроль

Наявність варіантних контрольних завдань
Наявність питань для самоконтролю
Наявність навчального тесту для самоконтролю (5-10 тестових завдань
з коментарями на варіанти відповідей)
Наявність тесту для модульного контролю
Наявність варіантних контрольних завдань
Наявність тесту для підсумкового контролю
Тест для підсумкової атестації містить 30 тестових запитань

Додаток 3
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА

АТЕСТАТ
дистанційного курсу
Даний атестат підтверджує визнання дистанційного курсу науково-методичною працею і
можливість його використання в навчальному процесі
Назва курсу: _______________________________________
Спеціальність:_____________________________________
Автор (и): ________________________________
Кафедра: ___________________________________
Голова комісії__________________
Протокол № ________від ________________

