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Вченої ради ЗВО Університету «Україна» з питання  

«Про затвердження вимог до викладання у зміш аному форматі та 
переліку поруш ень ведення викладачами курсів дисциплін на платформі 

M oodle, за які може бути накладено стягнення»

м. Київ від 27 жовтня 2022 року

Заслухавш и й обговоривши доповідь начальника управління освітньої 
діяльності Базиленко А.К. «Про затвердження вимог до викладання у 
зміш аному форматі та переліку порушень ведення викладачами курсів 
дисциплін на платформі M oodle, за які може бути накладено стягнення»,
Вчена рада відзначає доцільність впровадження уніфікованих критеріїв 
оцінювання якості освітніх послуг і продуктів.

Вчена рада ухвалює:

1. Затвердити вимоги до викладання у зміш аному форматі (Додаток 1).

2. Затвердити перелік порушень ведення викладачами курсів дисциплін 
на платформі M oodle, за які може бути накладено стягнення (Додаток 2).

А
Голова Вченої ради Петро ТАЛАНЧУК

Секретар Вченої ради Ольга КАРПЕНКО



Додаток 1
Вимоги до викладання у зміш аному форматі, за недотримання яких може

бути накладено стягнення
- викладач веде онлайн-заняття з увімкненим відео (винятком можуть 

бути лише викладачі, які перебувають у зоні активних бойових дій або їх 
наслідків та, як результат, мають слабкий інтернет);

- викладач охайно виглядає;
- викладач дбає про вдалий фон для проведення онлайн занять або 

встановлює корпоративний фон у Zoom;
- єдиною мовою викладання в Університеті «Україна» є українська мова, 

винятком можуть бути лише дисципліни, які передбачають викладання 
англійською, німецькою, іспанською та іншими іноземними мовами, окрім 
російської;

- викладач ввічливо спілкується зі студентами;
- викладач не відходить від теми заняття (за винятком просвітництва, 

виховання, цивільного захисту і безпеки життєдіяльності, але не більше 10 
хвилин);

- викладач дотримується регламенту проведення занять -  вчасно 
розпочинає (спізнення не більше ніж на 5 хвилин) та завершує заняття (за 
винятком оголош ення повітряної тривоги);

- викладач проводить заняття, а не диктує підручник чи конспект лекцій;
- кожне онлайн заняття викладач супроводжує презентаціями або іншими 

наочними матеріалами (текст книги чи силабусу не є наочним матеріалом);
- у випадку поганої якості зв ’язку при викладанні з дому викладач 

приїздить в університет і викладає з робочого місця (не враховується для 
викладачів, які перебувають у зоні активних бойових дій або їх наслідків та, як 
результат, мають слабкий інтернет і не можуть приїхати на роботу);

- викладач вміє користуватися Zoom (вмикати камеру, мікрофон, запис, 
демонстрацію екрану тощо);

- викладач дотримується затверджених робочої програми і силабусу, які 
розміщені в електронному курсі;

- у разі форс-мажорних обставин вчасно повідомляє студентів, 
керівництво та інспектора освітнього процесу про перенесення заняття 
письмово;

- у разі відвідування лекції менш ніж 20% студентів веде відеозапис 
заняття та викладає у M oodle;

- веде електронний журнал на платформі M oodle (систематично перевіряє 
та оцінює роботи студентів, відмічає відвідування студентами занять);

- у випадку повітряної тривоги викладач аналізує ситуацію. Якщо 
викладач знаходиться у сховищі і має доступ до Інтернету, то пропонує 
студентам також піти у сховище. Якщо після цього більшість виходить з пари, 
то викладач записує заняття з подальшим викладенням у курс на платформі. 
Якщо ж студенти п ід ’єднуються, то пара продовжується. Якщ о викладач іде у 
сховище, то пара зупиняється з поданням її на перенесення, або ж викладач 
записує лекцію та викладає на платформу. Дозволяється не відпрацьовувати 
онлайн лише практичні та семінарські заняття у разі тривоги, якщо на платформі 
забезпечено їх проходження відповідно до вимог Університету «Україна».



Додаток 2

Перелік поруш ень ведення викладачами курсів дисциплін на платформі 
M oodle, за які може бути накладено стягнення

відсутність посилання на онлайн заняття у Zoom чи на інших 
платформах із обов’язковим розміщ енням також ідентифікатора конференції та 
сталого коду доступу 11111;

відсутність затвердженої робочої програми дисципліни на платформі 
M oodle (для нових викладачів або нових для викладачів курсів (форс-мажорна 
заміна) враховується тільки в останньому місяці семестру) або відсутність 
затвердженого силабуса дисципліни на платформі M oodle (для нових викладачів 
або для викладачів курсів (форс-мажорна заміна) враховується тільки в 
останньому місяці семестру). Робоча програма навчальної дисципліни повинна 
бути розроблена у поточному році, або ж пролонгована з минулого року (у разі 
якщо: кількість аудиторних годин кожного виду не змінилась; якщо зміст 
дисципліни не зазнав суттєвих змін; оновлення не потребує перелік 
рекомендованої літератури);

відсутність лекційного матеріалу (якщо лекції передбачені) (текст 
лекції, презентація, інше) на платформі Moodle, до кожної лекції окремо з 
позначенням дати лекції згідно розкладу занять, а також наочних матеріалів до 
лекцій;

відсутність завдань до практичних, лабораторних чи семінарських 
занять у ресурсі «Завдання» на платформі M oodle до кожного такого заняття 
окремо з позначенням дати заняття згідно розкладу занять;

відсутність методичних вказівок чи опису
практичних/лабораторних/семінарських занять на платформі Moodle;

відсутність відеозаписів лекційних занять з датою їхнього проведення 
відповідно розкладу занять на платформі M oodle, у разі якщо заняття відвідували 
менше 20% студентів у Zoom;

відсутність програми самостійної роботи для здобувачів освіти на 
платформі M oodle;

відсутність переліку літератури та актуальних посилань, завантажених 
підручників із мережі Інтернет, посібників викладача з дисципліни або посилань 
на них;

- відсутність модульних та підсумкових тестів;
- відсутність завдань до підсумкової атестації з дисципліни; 

відсутність окремого блоку із завданнями для студентів заочної форми
навчання (якщо такі є);

не ведення електронного журналу відвідувань та оцінок на платформі
Moodle.


